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 أغسطس  29

 اإلفطار
ي -فرودل التفاح

 نبايت
 أو

اب ي -الوافل مع �ش
 نبايت

 أو
ي -حبوب متنوعة 

 نبايت
-------------------------------------------- 

 الغداء
ي 
وين ا بي�ب ن �ر-بي�ت ن  تحتوي ع� لحم الخ�ن

 أو
ن  ا بالجنب ن ي -بي�ت

 نبايت
 أو

 وجبة من اخت�ار الش�ف
 األطباق الجانب�ة

وات طازجة، صوص الرا�ش   سلطة خ�ن
، أعواد كرفس، فا�هة، عص�ي فا�هة ي �ي  يب

 

 أغسطس  30
 اإلفطار

 شوكوالتة، رقائق شوكوالتة 
ي -مافن

 نبايت
 أو

�ي الصنع و 
ن  كور�زو بالب�ض م�ن

ن  �ر-بور�تو بالجنب ن  �حتوي ع� لحم خ�ن
 أو

ي -حبوب متنوعة 
 نبايت

-------------------------------------------- 
 الغداء

 بور�تو اللحم البقري األخ�ن المخفوق
 أو

 بور�تو لحم بقري
 أو

 وجبة من اخت�ار الش�ف
 األطباق الجانب�ة

 فاصول�ا بينتو، جزر صغ�ي 
ي بأصابع 

قطعة الرا�ش المتبل، أرز إسباين
ن الموزار�ال، فا�هة، عص�ي   فا�هةجنب

 أغسطس  31
 اإلفطار

ة بالب�ض و   كرواسون مع فط�ي
ن  ي -الجنب

 نبايت
 أو

�حة لحم فخذ ن مع �ش -كاساد�ا بالجنب
�ر ن  تحتوي ع� لحم الخ�ن

 أو
ي -حبوب متنوعة 

 نبايت
-------------------------------------------- 

 الغداء
ي �حة لحم سال�س�ب  �ش
 أو

 قطع دجاج مقل�ة
 أو

 وجبة من اخت�ار الش�ف
 األطباق الجانب�ة

  بطاطس مهروسة،
ي 

�ر -المرق البين ن ،م��ــــج تحتوي ع� لحم الخ�ن
وات كال�فورن�ا،   من خ�ن

رول عشاء، بارف�ه ال��ادي فراولة، عص�ي 
 فوا�ه

1  
 اإلفطار

 اخت�ار الش�ف، 
 فا�هة

 أو
تحتوي ع� لحم -نقانق اإلفطار مقل�ة 

�ر  ن ن التورت�ال الخ�ن  مع خ�ب
 أو

ي -حبوب متنوعة 
 نبايت

-------------------------------------------- 
 الغداء

ة ف��تو مع رقائق الذرة  فط�ي
 أو

 اللحم الحار مع الفاصول�ا
 أو

 وجبة من اخت�ار الش�ف
 األطباق الجانب�ة

ائح الخ�ار قطعة صوص را�ش،  �ش
ي، ، مافن بل���ي ن  ذرة ع� خ�ب

 فا�هة، عص�ي فا�هة

2  
 اإلفطار

ي -حبوب متنوعة
 نبايت

يز�ادي  ي -راسب�ي
 نبايت

 أو
قطعة من أصابع التوست الفر�س�ة مع 

اب ي -�ش
 نبايت

 أو
ن الموز ي -خ�ب

 نبايت
-------------------------------------------- 

 الغداء
ن  ي دجاج بالجنب

 بايت
 أو

ن  ي دجاج ع� خ�ب
 بايت

 أو
 وجبة من اخت�ار الش�ف

 األطباق الجانب�ة
، ن  خس مقطع، مايون�ي

الحلوة، كا�شب، أصابع وافل من البطاطا 
، صوص را�ش، فوا�ه، عص�ي فوا�ه  بروك�ي

 

ن إ� الجمعة  عص�ي الفا�هة -لإلفطار�قدم من االثنني
 والحل�ب بالفوا�ه 

 
ن إ� الجمعة  ي قائمة للغداء �قدم من االثنني

، انظر �ن
 مكونات الفا�هة

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5  
 

 
 

 إجازة من المدرسة

6  
 

 فقط DCCCHSلـ 
 اإلفطار

 الش�فمن اخت�ار 
-------------------------------------------- 

 الغداء
 من اخت�ار الش�ف

 فا�هة
 عص�ي فوا�ه

 
 

 إجازة من المدرسة
 EARLYو DEMING HIGHلـ 

COLLEGE وMIMBRES VALLEY 
ن أثناء الخدمة  يوم المعلمني

 

7  
 اإلفطار

ن بك��مة الفراولة ي باجل جنب
ي -ميين

 نبايت
 أو

�حتوي ع� لحم -بار اإلفطار هورم�ل
�ر  ن ن  الخ�ن  ورقائق د�ك وجني

 أو
ي -حبوب متنوعة 

 نبايت
------------------------------------------- 

 الغداء
ن األحمر  ي -إ�شالدا بالجنب

 نبايت
 أو

اء  إ�شالدا الدجاج الخ�ن
 أو

 وجبة من اخت�ار الش�ف
 األطباق الجانب�ة
ائح الخ�ار،  فاصول�ا مقل�ة، �ش

ز�ادي بل��ري، عص�ي صلصة الرا�ش، بارف�ه 
 فوا�ه

8  
 اإلفطار

ي رول
ي سيين

ي -ميين
 نبايت

 أو
ي السجق

 �سك��ت مع المرق مع بايت
 أو

ي -حبوب متنوعة 
 نبايت

-------------------------------------------- 
 الغداء

ي مع صوص اللحم
 إسباجييت

 أو
 دجاج ألف��دو مع ت��ست

 أو
 وجبة من اخت�ار الش�ف

 األطباق الجانب�ة
اء طازجة، صوص الرا�ش، سلطة  خ�ن

اء  فاصول�ا خ�ن
، فا�هة، عص�ي فا�هة ن  أصابع خ�ب

9  
 اإلفطار

ي -حلقات حبوب الفا�هة
 نبايت

ي -جو جورت
 نبايت

 أو
ن التورت�ال ن مع خ�ب ي -أومل�ت الجنب

 نبايت
 أو
ي -سينامون دائري لإلفطار

 نبايت
-------------------------------------------- 

 الغداء
 من اخت�ار الش�ف

 أو
 من اخت�ار الش�ف

 أو
 وجبة من اخت�ار الش�ف

 األطباق الجانب�ة
 من اخت�ار الش�ف

 فا�هة
 عص�ي فوا�ه
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12  

 اإلفطار
ي فر�ش توست

ي -ميين
 نبايت
 أو

ن  ي -كاساد�ا جنب
 نبايت

 أو
ي -حبوب متنوعة 

 نبايت
-------------------------------------------- 

 الغداء
 كورن دوج، خردل

 أو
 الحاردوج الفلفل 

 أو
 وجبة من اخت�ار الش�ف

 األطباق الجانب�ة
�ر،-را�ش الفاصول�ا ن  �حتوي ع� لحم خ�ن

  وافل فرايز البطاطا الحلوة، كا�شب
 فا�هة، عص�ي فا�هة

 

13  
 اإلفطار

ي والج��ي 
 ز�دة الفول السوداين

ي -ساندو�ش
 نبايت

 أو
ل�ة ن ي -بور�تو الفاصول�ا صناعة م�ن

 نبايت
 أو

ي -حبوب متنوعة 
 نبايت

-------------------------------------------- 
 الغداء

ن  ي -الزان�ا بالجنب
 نبايت

 أو
 دجاج ألف��دو مع 

 ت��ست
 أو

 وجبة من اخت�ار الش�ف
 األطباق الجانب�ة

اوات  اوات إ�طال�ة، سلطة خ�ن م��ــــج خ�ن
 طازجة، صوص الرا�ش،

ن بالثوم، شوكوالتة بار جرانوال،  �حة خ�ب �ش
 فا�هه، عص�ي فا�هه

14  
 اإلفطار
ا نقانق الد�ك الرو�ي : اإلفطار  ن  بي�ت

 أو
ة ب�ض و  ي مع فط�ي ن  مافن إنجل�ي

ن  ي -الجنب
 نبايت

 أو
ي -حبوب متنوعة 

 نبايت
-------------------------------------------- 

 الغداء
تقال ي وال�ب

 دجاج باليوس�ن
 أو

 دجاج ت��ا�ي بار��كيو
 أو

 وجبة من اخت�ار الش�ف
 األطباق الجانب�ة

،أرز   ع� البخار، خضار مق�ي
ائح الخ�ار، صوص الرا�ش، رول العشاء،  �ش

 كعك الحظ،
 فا�هة، عص�ي فا�هة

15  
 اإلفطار

ن الموز ي -خ�ب
 نبايت

 أو
اب  دجاج ووافل مع �ش

 أو
ي -حبوب متنوعة 

 نبايت
--------------------------------------------  

 الغداء
-بور�تو فاصول�ا بالفلفل األحمر المخفوق

ي 
 نبايت

 أو
ي -بور�تو الفاصول�ا

 نبايت
 أو

 وجبة من اخت�ار الش�ف
 األطباق الجانب�ة

اوات طازجة، صوص الرا�ش،   سلطة خ�ن
 فا�هة، عص�ي فا�هة

16  
 اإلفطار

ي -حبوب التفاح ز�نجز
 نبايت

ي ي -ز�ادي بل���ي
 نبايت

 أو
�حتوي ع� لحم -ب�ض مخفوق، لحم مقدد 

�ر  ن  والبسك��ت خ�ن
 أو

ي -فرودل ال�رز
 نبايت

-------------------------------------------- 
 الغداء

ي جو ع� رول  سلويب
 أو

ر ن ن ك�ي ن ع� خ�ب  قطعة دجاج حارة مع جنب
 أو

 وجبة من اخت�ار الش�ف
 األطباق الجانب�ة
ائح الخ�ار، صوص الرا�ش،  �ش

 بطاطس سما�لز، قطعة كا�شب،
 فا�هة، عص�ي فا�هة

19  
 اإلفطار

ن بك��مة  ي باجل جنب
ي -الفراولةميين

 نبايت
 أو

ن ال�وسة ي -خ�ب
 نبايت

 أو
ي -حبوب متنوعة 

 نبايت
--------------------------------------------  

 الغداء
�ر مسحب  ن �حتوي ع� لحم (-لحم خ�ن

�ر ن ر، صوص بار��كيو  )خ�ن ن ن ك�ي  ع� خ�ب
 أو

 كرات اللحم اال�طال�ة
 أو

 وجبة من اخت�ار الش�ف
 األطباق الجانب�ة

�ر -فاصول�ا مخبوزة ن ، تحتوي ع� لحم خ�ن
، صوص الرا�ش، بذور عباد  جزر صغ�ي

 فا�هة، عص�ي فا�هةالشمس، 

20  
 اإلفطار

�ر ن �ر-ست�ك لحم الخ�ن ن  �حتوي ع� لحم خ�ن
 أو

ل�ة، بطاطس، بور�تو  ن لحم بقري صناعة م�ن
ن   "فلفل أخ�ن حار وجنب

 أو
ي -حبوب متنوعة 

 نبايت
-------------------------------------------- 

 الغداء
 تا�و لحم البقر

 أو
 تا�و الدجاج

 أو
 وجبة من اخت�ار الش�ف

 األطباق الجانب�ة
 صوص تا�و، فاصول�ا مقل�ة،

، فوا�ه، عص�ي فوا�ه ي
 ذرة صفراء، أرز إسباين

21  
 اإلفطار

ي وافل بالتوت األزرق
ي -ميين

 نبايت
 أو

ي -أومل�ت مع كرواسون
 نبايت

 أو
ي -حبوب متنوعة 

 نبايت
--------------------------------------------  

 الغداء
 قطع الدجاج

 أو
 دباب�س الدجاج

 أو
 وجبة من اخت�ار الش�ف

 األطباق الجانب�ة
ي 

�حتوي ع� -بطاطس مهروسة، مرق بين
�ر  ن اء،لحم الخ�ن   ، فاصول�ا خ�ن

 فا�هة، عص�ي فا�هةرول العشاء، 
 

22  
 اإلفطار

 �سك��ت مع سجق د�ك رو�ي وجبنة
 أو

ي -ش�ال���ل أحمر
  نبايت

 أو
ي -حبوب متنوعة 

 نبايت
-------------------------------------------- 

 الغداء
ر ن ن ك�ي  هوت دوج ع� خ�ب

 أو
ي كورن دوج

 ميين
 أو

 وجبة من اخت�ار الش�ف
 األطباق الجانب�ة

 تاتر تو�س، كا�شب، خردل
تحتوي ع� لحم -فاصول�ا بصوص را�ش

�ر  ن ، خ�ن ي ، أصابع جبنة موزار�ال، سمك ذهيب
 فوا�ه، عص�ي فوا�هرقائق ش�در، 

23  
 اإلفطار
ي -Lucky Charmsحبوب 

 نبايت
ي -جو جورت

 نبايت
 أو

ن  ل و�ور�تو بالجنب ن ي -ب�ض مصن�ع بالم�ن
 نبايت

 أو
�حتوي ع� لحم -ساندو�ش فطائر النقانق

�ر ن  خ�ن
--------------------------------------------  

 الغداء
ن   لحم الفخذ المحمص والجنب

�ر-ساندو�ش ن  �حتوي ع� لحم خ�ن
 أو

ن ع� الج��ل ي -ساندو�ش جنب
 نبايت

 أو
 وجبة من اخت�ار الش�ف

 األطباق الجانب�ة
،  رقائق الشمس، بروك�ي

، صوص الرا�ش،  جزر صغ�ي
 فا�هة، عص�ي فا�هة
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26  

 اإلفطار
ي -فرودل التفاح

 نبايت
 أو

اب ي -الوافل مع �ش
 نبايت

 أو
ي -حبوب متنوعة 

 نبايت
-------------------------------------------- 

 الغداء
ي 

وين ا بي�ب ن �ر-بي�ت ن  تحتوي ع� لحم الخ�ن
 أو

ن  ا بالجنب ن ي -بي�ت
 نبايت

 أو
 وجبة من اخت�ار الش�ف

 األطباق الجانب�ة
وات طازجة، صوص الرا�ش   سلطة خ�ن

، أعواد كرفس، فا�هة، عص�ي فا�هة ي �ي  يب
 

27  
 اإلفطار

 شوكوالتة، رقائق شوكوالتة 
ي -مافن

 نبايت
 أو

�ي الصنع و 
ن  كور�زو بالب�ض م�ن

ن  �ر-بور�تو بالجنب ن  �حتوي ع� لحم خ�ن
 أو

ي -حبوب متنوعة 
 نبايت

-------------------------------------------- 
 الغداء

 بور�تو اللحم البقري األخ�ن المخفوق
 أو

 بور�تو لحم بقري
 أو

 وجبة من اخت�ار الش�ف
 األطباق الجانب�ة

 فاصول�ا بينتو، جزر صغ�ي 
ي بأصابع 

قطعة الرا�ش المتبل، أرز إسباين
ن الموزار�ال   جنب

 فا�هة، عص�ي فا�هة

28  
 اإلفطار

ة بالب�ض و   كرواسون مع فط�ي
ن  ي -الجنب

 نبايت
 أو

�حة لحم فخذ ن مع �ش -كاساد�ا بالجنب
�ر ن  تحتوي ع� لحم الخ�ن

 أو
ي -حبوب متنوعة 

 نبايت
-------------------------------------------- 

 الغداء
ي �حة لحم سال�س�ب  �ش
 أو

 قطع دجاج مقل�ة
 أو

 وجبة من اخت�ار الش�ف
 األطباق الجانب�ة

  بطاطس مهروسة،
ي 

�ر،-المرق البين ن  تحتوي ع� لحم الخ�ن
وات كال�فورن�ا،   م��ــــج من خ�ن

رول عشاء، بارف�ه ال��ادي فراولة، عص�ي 
 فوا�ه

29  
 اإلفطار

 اخت�ار الش�ف، 
 فا�هة

 أو
تحتوي ع� لحم -نقانق اإلفطار مقل�ة 

�ر  ن ن التورت�ال الخ�ن  مع خ�ب
 أو

ي -حبوب متنوعة 
 نبايت

-------------------------------------------- 
 الغداء

ة ف��تو مع رقائق الذرة  فط�ي
 أو

 اللحم الحار مع الفاصول�ا
 أو

 وجبة من اخت�ار الش�ف
 الجانب�ةاألطباق 

ائح الخ�ار، صوص الرا�ش، ذرة ع�  �ش
ي، فا�هة، عص�ي  ، مافن بل���ي ن  قطعة خ�ب

 فا�هة

30  
 اإلفطار

ي -حبوب متنوعة
 نبايت

ي ي -ز�ادي راسب�ي
 نبايت

 أو
قطعة من أصابع التوست الفر�س�ة مع 

اب ي -�ش
 نبايت

 أو
ن الموز ي -خ�ب

 نبايت
-------------------------------------------- 

 الغداء
ن  ي دجاج بالجنب

 بايت
 أو

ن  ي دجاج ع� خ�ب
 بايت

 أو
 وجبة من اخت�ار الش�ف

 األطباق الجانب�ة
، ن  خس مقطع، مايون�ي

أصابع وافل من البطاطا الحلوة، كا�شب، 
، صوص را�ش، فوا�ه، عص�ي فوا�ه  بروك�ي

 

 

 

 

 


