
 

 

हाम्रो स्वादिष्ट र पौदष्टक हमस  ल्यान्केस्टर, 

पेन्सलभेदियामा पाररवाररक स्वादमत्वमा 

रहकेो व्यवसायद्वारा तयार गररएको छ ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सोमबार मङ्गलबार बुधबार बबहीबार शुक्रबार 

3 4 5 6 7 

बे्रकफास्ट 

एप्पल दसिामोि टेक्सास टोस्ट र 

मन्डाररि 
 

लन्च 

दिज दपज्जा 

ब्रोकाउली र दिज 

एप्पलसस 

बे्रकफास्ट 

िेरी मदिि 

िासपातीका टुक्रा 
 

लन्च 

िािो बाइट्स 

3 दबि दिली 

आँपका टुक्रा  

स्कुल नलाग्ने बे्रकफास्ट 

दमदि मदिि लोि 

एप्पलसस 
 

लन्च 

िेरी ब्लुजम दिकि 

भेजी फ्राइड राइस  

गाजरका टुक्रा 

िासपातीका टुक्रा 

बे्रकफास्ट 

अम्लेट र होम फ्राइज  

आँपका टुक्रा 
 

लन्च 

पूर्ण रूपमा दबि भएको प्याटी 

होल ग्रेि वा ग्लुटेि मुक्त (GF) बि 

कली फ्राइज 

ताजा िलिूल 

10 11 12 13 14 

स्कुल नलाग्ने बे्रकफास्ट 

टकी ससेज दबदस्कट 

िासपातीका टुक्रा 

लन्च 

दिज केसादडला 

साल्सा कप 

ररफ्राइड दबन्स 

आँपका टुक्रा 

बे्रकफास्ट 

िही र ग्रिोला 

ताजा िलिूल 

लन्च 

टकी रोस्ट  

होल ग्रेि स्टदिङ 

स्वीट कोिण 

मन्डाररि 

बे्रकफास्ट 

प्यािकेक बाउल 

एप्पलसस 

लन्च 

3 दिज क्याभाटपी 

साइड सलाि 

िासपातीका टुक्रा 

बे्रकफास्ट 

टकी-ह्याम तथा दिज स्टिर र आँपका 

टुक्रा 

लन्च 

दक्रस्पी दिकि स्यान्डदवि 

ब्रोकाउली सलाि 

ताजा िलिूल 

17 PA बिफर्ड रे्              18 19 20 21 

बे्रकफास्ट 

एप्पल दसिामोि टेक्सास टोस्ट र 

मन्डाररि 

लन्च 

ब्रेडेड रदभओली र मररिारा 

दमदित तरकारीहरू 

एप्पलसस 

बे्रकफास्ट 

िेरी मदिि 

िासपातीका टुक्रा 

लन्च 

फे्रन्ि ब्रेड दपज्जा 

ब्राउिी हमस र प्रेट्जेल 

दस्पदिि साइड सलाि 

स्याउका टुक्रा 

बे्रकफास्ट 

अम्लेट र ह्यास ब्राउि 
 

लन्च 

दिकि फ्राइड दस्टक 

म्यास्ड पोटेटेज र ग्रेभी 

मन्डाररि 

बे्रकफास्ट 

दमदि मदिि लोि 

एप्पलसस 

लन्च 

पेपरोिी काल्जोि 

साइड सलाि 

िासपातीका टुक्रा 

बे्रकफास्ट 

अम्लेट र होम फ्राइज  

आँपका टुक्रा 

लन्च 

दिकि बगणर 

होल ग्रेि वा ग्लुटेि मुक्त (GF) बि 

ब्रोकाउली र दिज 

ताजा िलिूल 

24 25 26 27 28 

बे्रकफास्ट 

ब्रेकिास्ट ब्रेड 

मन्डाररि 

लन्च 

दपज्जाबोली र मररिारा 

ब्रोकाउली र दिज 

एप्पलसस 

बे्रकफास्ट 

टकी ससेज दबदस्कट 

िासपातीका टुक्रा 

लन्च 

डेली स्यान्डदवि 

दग्रि दबन्स 

आँपका टुक्रा 

बे्रकफास्ट 

िही र ग्रिोला 
 

लन्च 

दबि दिली र दफ्रटोस 

½ बेक गररएको आलु 

पाइिापल (भुइकँटर) दटडदबट्स 

बे्रकफास्ट 

प्यािकेक बाउल 

एप्पलसस 

लन्च 

दिकि र वेिलहरू 

स्वीट पटेटो फ्राइज 

िासपातीका टुक्रा 

बे्रकफास्ट 

टकी-ह्याम तथा दिज स्टिर र आँपका 

टुक्रा 

लन्च 

म्यािेजरको रोजाइ 

ताजा िलिूल 

हेलोवीन         31     

बे्रकफास्ट 

एप्पल दसिामोि टेक्सास टोस्ट र 

मन्डाररि 

लन्च 

दिज दपज्जा 

ब्रोकाउली र दिज 

हलेोवीि प्रेट्जेल 

एप्पलसस 

    

 

अली िाइल्डहुडका सबै मेिुहरू सुँगुरको मास,ु िट (बिम, 

काज ुइत्यादि), माछा र शेलदिस मकु्त हुन्छि् ।  
 

कृपया दिदकत्सकीय पौदष्टक आवश्यकताहरूलाई 

समावेश गिणका दिदम्त आफ्िो क्यािेटेररया म्यािेजर वा 

िसणलाई स्याहारको दिदकत्सकीय योजिाका लादग 

अिुरोध गिुणहोस ्। 

 

हाम्रा मेिुहरूले USDA का आवश्यकताहरूलाई पूरा गछणि् 

मेिुका आइटमहरू पररवतणि हुि सक्छि् 

  

 

शाकाहारी दवकल्पहरू 

िैदिक उपलब्ध 

मेनुसम्बन्धी जानकारी 

के तपाईलंाई थाहा छ... 

माछा िरहेको 

हरेक भोजिका साथ स्थािीय 

1% िुधको काटुणि 

ताजा िलिुल र तरकारीहरू 

िैदिक 

सँुगुरको मासु िरहकेो 

  

ग्लुटेि मुक्त 


