
 

फेबु्रअरी मुटु �ा�को 

मिहना हो! धेरै होल गे्रन 

खानाले मुटु रोगको  

जो�खम कम गछ� !  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

क�ाकोठाका खानेकुराह� "बे्रकफा� इन द �ास�म” मा सहभागी �ने �ुलह�मा उपल� �न्छन् र ितनीह�ले पौि�क बे्रकफा�का लािग  
USDA का आव�कताह� पूरा गछ� न्! 

  

सोमबार म�लबार बुधबार िबहीबार शुक्रबार 

30 31 1 2 3 
  �ाफेटे�रयाको मु� 

खाना 
दिह र गे्रनोला 
ताजा फलफूल 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

�ानकेक बाउल 
ए�लसस 

 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

टक� ससेज र अ�ा 
�ालजोन 
आ�को टुक्रा 

6 7 8 9 10 
�ाफेटे�रयाको मु� 

खाना 
ए�ल िसनामोन टे�ास 

टो� 
भूइकटरको टुक्रा 

 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

�� बेरी �� डेल 
नासपातीको टुक्रा 

 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

बे्रकफा� िप�ा बेगल 
ताजा फलफूल 

 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

बीफ चो�रजो सनराइज ��क 
ए�लसस 

 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

अ�ेट र होम फ्राइज 
आ�को टुक्रा 

13 14 15 16 17 
�ाफेटे�रयाको मु� 

खाना 
फनेल केक फ्राइज र 

फलफुल 
भूइकटरको टुक्रा 

 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

बीफ र चीज बेगल 
नासपातीको टुक्रा 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

दिह र गे्रनोला 
ताजा फलफूल 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

�ानकेक बाउल 
ए�लसस 

 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

टक� ससेज र अ�ा 
�ालजोन 
आ�को टुक्रा 

20 21 22 23 24 
�ाफेटे�रयाको मु� 

खाना 
ए�ल िसनामोन टे�ास 

टो� 
भूइकटरको टुक्रा 

 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

�� बेरी �� डेल 
नासपातीको टुक्रा 

 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

बे्रकफा� िप�ा बेगल 
ताजा फलफूल 

 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

बीफ चो�रजो सनराइज ��क 
ए�लसस 

 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

अ�ेट र होम फ्राइज 
आ�को टुक्रा 

27 28    
�ाफेटे�रयाको मु� 

खाना 
फनेल केक फ्राइज र 

फलफुल 
भूइकटरको टुक्रा 

    

 

म��गे्रन ची�रयोस    बे्रकफा� बे्रडह�             

िमिन मिफन लोफह� लकी चा��  

िसनामोन गे्रनोला    राइस चे�  

दहीका कपह�    ताजा फलफूल  

सुकाइएको िमिश्रत फलफूल    सा�ा कप                   

सादा तथा अिमलो िकशिमश   के्रिज�  
 

हाम्रा मेनुह�ले USDA का आव�कताह�लाई पूरा गछ� न् 

मेनुका आइटमह� प�रवत�न �न सक्छन् 
  

 

शाकाहारी िवक�ह� 
दैिनक उपल� छन् 

बे्रकफा� साइडह� 

के तपाईलंाई थाहा छ  

माछा रहेको 

लोकल ��म र 1% दुध 

दैिनक ताजा फलफूल 
र तरकारीह� 

सँुगुरको मासु 
रहेको 

  

�ुटेन फ्री 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सोमबार म�लबार बुधबार िबहीबार शुक्रबार 

30 31 1 2 आधा िदन             3 
  मु� खानेकुरा 

टक� रो� 
 

साइड (अित�र�) िवक�ह� 
साँधेको आलु 

भूइकटरको टुक्रा 

मु� खानेकुरा 
बफेलो �ाक ए� िचकन 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

साइड सलाद 
नासपातीको टुक्रा 

मु� खानेकुरा 
बे्रडेड िचकन �ा�िवच 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

ब्रोकाउली र चीज 
�ाराडाइज प� �श 

6 7 8 9 सुपरबावल पाट�  10 

मु� खानेकुरा 
मोजेरेला ��क र मा�रनारा 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

िमिश्रत तरकारीह� 
ए�लसस 

मु� खानेकुरा 
वािकङ टाको  

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

�ाक िब� 

आ�को टुक्रा 

मु� खानेकुरा 
पालंुगो र िचज कालजोन 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

साइड सलाद 
भूइकटरको टुक्रा 

मु� खानेकुरा 
िचकन फ्राइड �ेक र क�� ी गे्रवी 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

साँधेको आलु 

नासपातीको टुक्रा  

मु� खानेकुरा 
½ दज�न िचकेन वीन्� (6-8) 
िचकेन टेनडस� (िप्रK-5) 

साइड (अित�र�) िवक�ह� 
टो��टोज़ र सा�ा 

पे्रज� र ब्राउिन ह�स 
गे्रप �श 

13 �ालेनटाइ� डे     14 15 16 आधा िदन             17 

मु� खानेकुरा 
िप�ाबोली र मा�रनारा 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

ब्रोकाउली र चीज 
ए�लसस 

मु� खानेकुरा 
िचकन र वेफलह� 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

�ीट पटेटो फ्राइज 
हेट� कुकी 

आ�को टुक्रा 

मु� खानेकुरा 
�ानेजरको रोजाइ 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

बेक्ड िब� 
भूइकटरको टुक्रा 

मु� खानेकुरा 
बीफ िचली   

साइड (अित�र�) िवक�ह� 
िफ्रटोस 

बेक्ड पटेटो वा इमोिजस 
नासपातीको टुक्रा 

मु� खानेकुरा 
िचकेन इ�ा�ा कालजोन 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

िग्रन िब� 
�ान्गो िपच �श 

20 21 22 23 24 
मु� खानेकुरा 
सबै बीफ �ाटी 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 
होल गे्रन वा �ुटेन मु� (GF) बन 

कल� फ्राइज वा पटेटो सलाद 
ए�लसस 

मु� खानेकुरा 
नाचो बाइट्स 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

सा�ा कप 
3 िबन िचली 
आ�को टुक्रा 

मु� खानेकुरा 
िफस �ा�िवच 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

�ीट पटेटो फ्राइज 
भूइकटरको टुक्रा 

मु� खानेकुरा 
चेरी �ोसम िचकन 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

भेजी फ्राइड राइस 

िसज� इडामामे 
नासपातीको टुक्रा 

मु� खानेकुरा 
िचज िप�ा 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

ब्रोकाउली र चीज 
रा�बेरी �ासनफु्रट �श 

27 28    
मु� खानेकुरा 
लजा�ा रोल-अप 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

िग्रन िब� 
ए�लसस 

मु� खानेकुरा 
होम�ाइल िचकन टाको 

साइड (अित�र�) िवक�ह� 
WG वा GF टोिट�या 
�रफ्राइड िब� 
आ�को टुक्रा 

   

वैक��क खानेकुराह� 
PB&J वा वोिवच (WoWich) 

सादा वा मसालेदार िसबाटा मे� 

वैक��क खानेकुराह� 
PB&J वा वोिवच (WoWich) 

चीज केसािडया 

वैक��क खानेकुराह� 
PB&J वा वोिवच (WoWich) 

िप�ा मनचेबल  

वैक��क खानेकुराह� 
टो�ेड चीज 

ताजा तयार ग�रएको सलाद 

वैक��क खानेकुराह� 
PB&J वा वोिवच (WoWich) 

डेली �ा�िवच 

�ाउ  

�ाउलाई अ� िब�वाह� ज�ो 
�िक� नको लािग प्रकाश चािहदैन.  
�ाउमा धेरै B भीटािमनह� �न्छ! 

 

हाम्रा मेनुह�ले USDA का आव�कताह�लाई पूरा गछ� न् 

मेनुका आइटमह� प�रवत�न �न सक्छन् 
  

 

शाकाहारी िवक�ह� 
दैिनक उपल� छन् 

यो मिहनाको हाभ�� 

के तपाईलंाई थाहा छ  
 

पपकन� एक होल गे्रन  

खानेकुरा हो! 

  
 

 
 
 

 

माछा रहेको 

लोकल ��म र 1% दुध 

दैिनक ताजा फलफूल 
र तरकारीह� 

सँुगुरको मासु 
रहेको 

  

�ुटेन फ्री 


