
 

 الحبوب من غذاء ھو الفشار
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 الجمعة  الخمیس  األربعاء  الثالثاء  االثنین 

 3         منتصف الیوم       2 1 31 30
 اإلفطار   

 طبق البان كیك 
 الفواكھ الطازجة

 
 الغذاء

 كالیزون بالسبانخ والجبن 
 خلیط الخضروات 
 قطع األناناس  

 اإلفطار 
 بیتزا اإلفطار 
 ھریس التفاح

 
 الغذاء

 التاكو السریع  
 الذرة الحلوة 

 مكعبات الكمثرى 

 اإلفطار  
 مافن الكرز

 الخوخ 
 

 الغذاء
 مقلیات البیرقر 

 البطاطس المھروسة والمرق 
 الفواكھ الطازجة

6 7 8 9 10 
 اإلفطار 

تكساس بالتفاح والقرفة ومكعبات  توست  
 األناناس 
 الغذاء

 معكرونة الثالث أجبان 
 لفائف العشاء 

 البروكلي المتبل 
 ھریس التفاح

 اإلفطار 
 الزبادي والغرانوال 
 مكعبات الكمثرى 

 الغذاء
 ساندوتش دیلي بلحم الدیك الرومي 

 خلیط الخضروات 
 الخوخ 

 اإلفطار 
 عجة البیض الملفوفة 

 الطازجةالفواكھ 
 الغذاء

 لفائف الالزانیا
 الفاصولیا اإلیطالیة

 قطع األناناس 

 اإلفطار 
 خبز البیغل باللحم البقري والجبن 

 ھریس التفاح
 الغذاء

 قطع الدجاج (ناجتس) 
 الفاصولیا المطبوخة بالباربكیو

 مكعبات الكمثرى 

 اإلفطار  
 أرغفة المافن الصغیرة

 الخوخ 
 الغذاء

 Fritosتشیلي اللحم البقري مع  
 Emojisمقرمشات بطاطس 

 الفواكھ الطازجة

 17      منتصف الیوم           16 15 14 13
 اإلفطار 

 لفافة البیض والجبن 
 قطع األناناس 

 الغذاء
 رافیولي مقلي وصلصة المارینارا

 یخنة حبوب الفاصولیا الثالث
 ھریس التفاح

 اإلفطار 
 الرومي والجبن محشیات لحم الدیك 

 مكعبات الكمثرى 
 الغذاء

 الدجاج والوافل
 مكعبات الجزر 
 جیلو بالفواكھ 

 اإلفطار 
 طبق البان كیك 
 الفواكھ الطازجة

 الغذاء
 بیرقر الدجاج  

خبز كامل الحبوب أو خالي من  
 الغلوتین 

 سلطة المعكرونة الحارة
 قطع األناناس 

 اإلفطار 
 بیتزا اإلفطار 
 ھریس التفاح

 الغذاء
 قطع لحم الدیك الرومي والحشو

 الذرة الحلوة 
 مكعبات الكمثرى 

 اإلفطار  
 مافن الكرز

 الخوخ 
 الغذاء

 اإلسباغیتي وصوص المارینارا
 البروكلي المتبل 
 الفواكھ الطازجة

20 21 22 23 24 
 اإلفطار 

توست تكساس بالتفاح والقرفة ومكعبات  
 األناناس 
 الغذاء

 طبق البیتزا العمیق 
 البروكلي المتبل 

 مقرمشات البسكویت والحمص 
 

 اإلفطار 
 الزبادي والغرانوال 
 مكعبات الكمثرى 

 الغذاء
 سیاباتا میلت وصلصة المارینارا 

 قرنبیط بالجبن 
 الخوخ 

 اإلفطار 
 عجة البیض الملفوفة 

 الفواكھ الطازجة
 الغذاء

WoWich 
 مقرمشات البسكویت والحمص 

 الذرة الحلوة 
 قطع األناناس 

 اإلفطار 
 خبز البیغل باللحم البقري والجبن 

 ھریس التفاح 
 الغذاء

 دجاج مشوي على الطریقة الكوریة 
 األرز المقلي بالخضروات

 مكعبات الجزر 
 مكعبات الكمثرى 

 اإلفطار  
 أرغفة المافن الصغیرة

 الخوخ 
 الغذاء

 كاسادیا بالجبن 
 كوب الصلصة 

 خلیط الخضروات 
 الفواكھ الطازجة  

27 28    
 اإلفطار 

 لفافة البیض والجبن 
 قطع األناناس 

 الغذاء
 فطائر البیتزا وصوص المارینارا 

 الفاصولیا اإلیطالیة
 ھریس التفاح

 اإلفطار 
 محشیات لحم الدیك الرومي والجبن 

 مكعبات الكمثرى 
 الغذاء

 قطع بیرقر الدجاج
خبز كامل الحبوب أو خالي من  

 الغلوتین 
 البروكلي والجبن 

 الخوخ 

   

 

 لحم من خالیة المبكرة الطفولة  مرحلة قوائم جمیع
 . والمحار واألسماك والجوز  الخنزیر

 
 الممرضة أو الكافتیریا مدیر من اطلب  فضلك من

 لتلبیة الطبیة الرعایة خطة نموذج بك  الخاصة
 .الطبیة الغذائیة االحتیاجات

 الزراعة وزارة لمتطلبات  مستوفیة لدینا الطعام  قوائم
 األمریكیة

 للتغییر  عرضة الطعام قائمة عناصر
  

 

ً  نباتیة خیارات یوجد  یومیا

 الطعامقائمةمعلومات

 تعلمھل

 السمك  من خالیة

 مع%1 الدسم منزوع حلیب
 !وجبة كل

 
ً  الطازجة والخضار الفواكھ  یومیا

 لحم من خالیة
 الخنزیر 

  

 الغلوتین  من خالي


