
 

बे्रकफास्ट खाने बालबाललकाको सृ्मलि, 

समस्या-समाधान सीपहरू, मौखखक 

प्रवाह र लसर्जनात्मक क्षमिाहरूमा सुधार 

भएको छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 कक्षाकोठाका खानेकुराहरू "बे्रकफास्ट इन द क्लासरूम (कक्षाकोठामा बिहानको नास्ता) मा सहभागी सु्कलहरूमा उपलब्ध हुन्छन् र पौबिक बे्रकफास्टका लाबग USDA का आवश्यकताहरू पूरा गछछ न्! 
  

सोमवार मङ्गलवार िुधवार बिहीवार शुक्रवार 

3 4 5 6 7 

क्याफेटेररयाको 

खानेकुरा 

एप्पल लसनामोन टेक्सास 

टोस्ट 

मन्डाररन 
 

क्याफेटेररयाको 

खानेकुरा 

स्टर बेरी सु्टडेल 

नासपािीका टुक्रा 
 
 

बवद्यालयमा उपस्थित 

हुनु पदैन 
 

क्याफेटेररयाको 

खानेकुरा 

लबफ चोररर्ो सनराइर् 

खस्टक 

एप्पलसस 
 

क्याफेटेररयाको 

खानेकुरा 

एग्सटर ाभागन्र्ा र होमे 

फ्राइर् 

आँपका टुक्रा 

10 11 12 13 14 

क्याफेटेररयाको 

खानेकुरा 

वेफल र लसरप 

मन्डाररन 
 
 

क्याफेटेररयाको 

खानेकुरा 

बे्रकफास्ट लपज्जा बेगल 

नासपािीका टुक्रा 

क्याफेटेररयाको 

खानेकुरा 

दही र ग्रनोला 

िार्ा फलफूल 
 

क्याफेटेररयाको 

खानेकुरा 

प्यानकेक बाउल 

एप्पलसस  

बवद्यालयमा उपस्थित 

हुनु पदैन 
 

17 18 19 20 21 

क्याफेटेररयाको 

खानेकुरा 

एप्पल लसनामोन टेक्सास 

टोस्ट 

मन्डाररन 
 

क्याफेटेररयाको 

खानेकुरा 

स्टर बेरी सु्टडेल 

नासपािीका टुक्रा 
 
 

क्याफेटेररयाको 

खानेकुरा 

गाईको मासु िथा लचर् 

ब्यागेल 

िार्ा फलफूल 
 

क्याफेटेररयाको 

खानेकुरा 

लबफ चोररर्ो सनराइर् 

खस्टक 

एप्पलसस 
 

क्याफेटेररयाको 

खानेकुरा 

एग्सटर ाभागन्र्ा र होमे 

फ्राइर् 

आँपका टुक्रा 

24 25 26 27 28 

क्याफेटेररयाको 

खानेकुरा 

वेफल र लसरप 

मन्डाररन 
 
 

क्याफेटेररयाको 

खानेकुरा 

बे्रकफास्ट लपज्जा बेगल 

नासपािीका टुक्रा 

क्याफेटेररयाको 

खानेकुरा 

दही र ग्रनोला 

िार्ा फलफूल 
 

क्याफेटेररयाको 

खानेकुरा 

प्यानकेक बाउल 

एप्पलसस  

क्याफेटेररयाको 

खानेकुरा 

टकी-ह्याम स्टफर 

आँपका टुक्रा 
 

31     

क्याफेटेररयाको 

खानेकुरा 

एप्पल लसनामोन टेक्सास 

टोस्ट 

मन्डाररन 
 

    

 

मखिगे्रन चेररयोस         बे्रकफास्ट बे्रडहरू             

लमलन मलफन लोफहरू लकी चार्म्ज  

लसनामोन ग्रनोला            चेक्स लसररअल्स  

दहीका कपहरू                    िार्ा फलफूल  

सुकाइएको लमलिि फलफूल (डर ाइ फु्रट)            साल्सा कप                   

सादा िथा अलमलो वाटरमेलन रैलर्न (िबुजर्ाको मुनक्का)         के्रलसन्स

 
 
 

हाम्रा मेनुहरूले USDA का 

आवश्यकिाहरूलाई पूरा गछज न् 

 मेनुका वसु्तहरू पररविजन हुन्छन् 

  

 

शाकाहारी लवकल्पहरू 

दैलनक उपलब्ध छ 

बे्रकफास्ट साइडहरू 

के तपाईलंाई िाहा छ... 

माछा रहेको 

स्थानीय खिम र 1% दुध 

िार्ा फलफूल र 

िरकारीहरू दैलनक 

सँुगुरको मासु रहेको 

  

गु्लटेन नभएको 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सोमवार मङ्गलवार िुधवार बिहीवार शुक्रवार 

3 नेश्नल बसनामोन रोल डे  4 5 6 7 

मुख्य खानेकुरा 

लचर् लपज्जा 
 

साइड (अबतररक्त) बवकल्पहरू 

ब्रोकाउली र लचर् 

एप्पलसस 

मुख्य खानेकुरा 

लबफ लचली र लफ्रटोस 
 

साइड (अबतररक्त) बवकल्पहरू 

इमोर्ीर्् वा फ्राइस 

िार्ा पकाइएको लसनामोन रोल 

आँपका टुक्रा 

बवद्यालयमा उपस्थित हुनु पदैन मुख्य खानेकुरा 

र्नरल सोर् लचकन 
 

साइड (अबतररक्त) बवकल्पहरू 

भेर्ी फ्राइड राइस 

एग रोल 

नासपािीका टुक्रा 

मुख्य खानेकुरा 

पूर्ज रूपमा लबफ भएको प्याटी 

साइड (अबतररक्त) बवकल्पहरू 

होल गे्रन वा गु्लटेन मुक्त (GF) बन 

पकाइएका गेडागुडी 

बेरी बेरी स्लश 

10 11 12 13 14 

मुख्य खानेकुरा 

लर्ान्या रोल-अप 
 

साइड (अबतररक्त) बवकल्पहरू 

गाललजक नोट 

इटाललयन लबन्स 

एप्पलसस 

मुख्य खानेकुरा 

वालकङ टाको 
 

साइड (अबतररक्त) बवकल्पहरू 

ररफ्राइड लबन्स 

रेलडयो लफ्रके्वन्सी (RF) टोखस्टटोस 

आँपका टुक्रा 

मुख्य खानेकुरा 

लचकन फ्राइड खस्टक 
 

साइड (अबतररक्त) बवकल्पहरू 

म्यास्ड पोटेटेर् र गे्रभी 

मन्डाररन 

मुख्य खानेकुरा 

थाइ लमटबल्स 

 

साइड (अबतररक्त) बवकल्पहरू 

भेर्ी फ्राइड राइस 

गार्रका टुक्रा 

नासपािीका टुक्रा 

बवद्यालयमा उपस्थित हुनु पदैन 

17 PA PREFFERED DAY (PA प्रािबमकता बदवस)  

18 

19 20 21 

मुख्य खानेकुरा 

मोरे्रेला खस्टक र मररनारा 
 

साइड (अबतररक्त) बवकल्पहरू 

3 लबन लचली  

हररयो लसलम 

एप्पलसस 

मुख्य खानेकुरा 

फे्रन्च बे्रड लपज्जा 
 

साइड (अबतररक्त) बवकल्पहरू 

PA िरकारी 

ब्राउनी ब्याटर हुमस र लमनी पे्रट्रे्ल 

स्याउको टुक्रा 

मुख्य खानेकुरा 

टकी रोस्ट  
 

साइड (अबतररक्त) बवकल्पहरू 

स्वीट कोनज 

होल गे्रन स्टलफङ 

मन्डाररन 

मुख्य खानेकुरा 

लचकन डम्पललङ्स 
 

साइड (अबतररक्त) बवकल्पहरू 

भेर्ी फ्राइड राइस 

लसर्न्ड इडामामे (कोसासलहि उलसलनएको भट्ट) 

नासपािीका टुक्रा 

मुख्य खानेकुरा 

म्यानेर्रको रोर्ाइ 

 

साइड (अबतररक्त) बवकल्पहरू 

ब्रोकाउली र लचर् 

गे्रप स्लश 

िार्ा पकाइएको पम्पलकन केक 

24 25 26 27 28 

मुख्य खानेकुरा 

लपज्जाबोली र मररनारा 
 

साइड (अबतररक्त) बवकल्पहरू 

हररयो लसलम 

एप्पलसस 

मुख्य खानेकुरा 

होमस्टाइल लचकन  

साइड (अबतररक्त) बवकल्पहरू 

होल गे्रन (WG) फ्लोर टोलटजला 

साल्सा 

ररफ्राइड लबन्स 

आँपका टुक्रा 

मुख्य खानेकुरा 

बफेलो म्याक एण्ड लचकन 
 

साइड (अबतररक्त) बवकल्पहरू 

लसर्न्ड ब्रोकाउली 

मन्डाररन 

मुख्य खानेकुरा 

मसालेदार डन डन नुडल्स 
 

साइड (अबतररक्त) बवकल्पहरू 

एग रोल 

नासपािीका टुक्रा 

मुख्य खानेकुरा 

पूर्ज रूपमा लचकन भएको बगजर 

साइड (अबतररक्त) बवकल्पहरू 

होल गे्रन वा गु्लटेन मुक्त (GF) बन 

कली फ्राइर् 

म्यान्गो लपच स्लश 

हेलोवीन            31     

मुख्य खानेकुरा 

लचर् लपज्जा 
 

साइड (अबतररक्त) बवकल्पहरू 

ब्रोकाउली र लचर् 

हेलोवीन लथम पे्रट्रे्ल 

“हुला-वीन” स्लश 

    

वैकस्ल्पक खानेकुराहरू 

बपनट िटर तिा जेली (PB&J) वा 

वोबवच (WoWich) 

सादा वा मसालेदार बसिाटा मेल्ट 

वैकस्ल्पक खानेकुराहरू 

बपनट िटर तिा जेली (PB&J) वा 

वोबवच (WoWich) 

बचज केसाबडला 

वैकस्ल्पक खानेकुराहरू 

बपनट िटर तिा जेली (PB&J) वा 

वोबवच (WoWich) 

भेगन िफेलो बवङस 

वैकस्ल्पक खानेकुराहरू 

टोसे्टड बचज 

ताजा तयार गररएको सलाद 

वैकस्ल्पक खानेकुराहरू 

बपनट िटर तिा जेली (PB&J) वा 

वोबवच (WoWich) 

डेली स्यान्डबवच 

स्याउहरू  

पेखन्सलभेलनयाले प्रलि वर्ज 400 देखख 500 लमललयन 

पाउन्डसम्मको स्याउ उत्पादन गछज  र स्याउ उत्पादनका 

लालग राष्ट्र मा चौौंथो िेर्ीमा पछज !  

 

हाम्रा मेनुहरूले USDA का 

आवश्यकिाहरूलाई पूरा गछज न् 

 मेनुका वसु्तहरू पररविजन हुन्छन् 

 

pittsburghpublicschoollunch.wordpress.com 

 

शाकाहारी लवकल्पहरू 

दैलनक उपलब्ध छ 

मबहनाको अन्निाली 

के तपाईलंाई िाहा छ... 
 

 

हाम्रो स्वालदष्ट् र पौलष्ट्क हुमस 

ल्यान्कास्टर, पेखन्सलभेलनयामा पररवारको-

आफ्नै व्यवसायद्वारा बनाइएको हो! 

 

 

 

माछा रहेको 

स्थानीय खिम र 1% दुध 

िार्ा फलफूल र 

िरकारीहरू दैलनक 

सँुगुरको मासु रहेको 

 
 

गु्लटेन नभएको 


