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 مالحظات الجمعة الخمیس  األربعاء الثالثاء االثنین 
 أكتوبر 31

 اإلفطار 
 نباتي-میني وافلز بالتوت األزرق
 أو

 نباتي-شوفان/سكر بني
 أو

 نباتي-حبوب متنوعة
-------------------------------------------- 

 الغداء 
 أصابع اللحم

 أو
 قطع الدجاج

 أو
 وجبة من اختیار الشیف

 األصناف الجانبیة
تحتوي على -بطاطس مھروسة، مرقة بنیة اللون

، خضروات من مزیج الریف، لحم الخنزیر
 فواكھ، عصیر فاكھة بسكویت،

 

1 
 اإلفطار 

 نباتي-بیض وجبنمافن إنجلیزي مع فطیرة 
 أو

 بوریتو بیض ستیك
 ومخفوق 

 أو
 نباتي-حبوب متنوعة

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

 فاھیتا الدجاج
 أو

 تاكو لحم بقرى مع صوص تاكو
 أو

 وجبة من اختیار الشیف
 األصناف الجانبیة

شرائح الخیار، صوص الرانش، أرز إسباني، 
 عصیر فاكھةفاصولیا، فواكھ، 

 

2 
 اإلفطار 

 نباتي-مافن الموز
 أو
 نباتي-میني وافلز بالتوت األزرق
 أو

 نباتي-حبوب متنوعة
-------------------------------------------- 

 الغداء 
 الغداء

 دجاج تریاكي مشوي
 أو

 دجاج بالبرتقال
 أو

 وجبة من اختیار الشیف
 األصناف الجانبیة

 أرز على البخار، جزر صغیر
 أصابع حبوب، صوص الرانش،
 كعكة الحظ، دینو بایت غراھامز

 فواكھ، عصیر فاكھة

 3 
 اإلفطار 

 نباتي-شریحة خبز بالتوت
 أو

بیض مخفوق، نقانق دیك رومي، دقیق تورتیال، 
 صلصة

 أو
 نباتي-حبوب متنوعة

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

 شوربة كرات اللحم مع اللیمون
 أو

 حساء الفلفل األخضر
 أو

 وجبة من اختیار الشیف
 األصناف الجانبیة

أزھار القرنبیط، أزھار البروكلي، صوص 
الرانش، لفائف، بارفیھ زبادي بالخوخ، عصیر 

 الفاكھة

4 
 اإلفطار 

 حبوب مقرمشة بالقرفة
 نباتي-زبادي بالفراولة والموز

 أو
 مافن إنجلیزي مع فطیرة بیض

 نباتي-وجبن 
 أو

 میني توست فرنسي
-------------------------------------------- 

 الغداء 
 نباتي-بوریتو نباتي محلي الصنع
 أو

لحم بقري محلي الصنع، بطاطس، جبن، بوریتو 
  فلفل أخضر

 أو
 وجبة من اختیار الشیف

 األصناف الجانبیة
 ذرة صفراء، صوص الرانش،

 سلطة خضروات طازجة، جزر صغیر،
 صلصة حارة، فواكھ، عصیر فاكھة 

عصیر الفاكھة، فواكھ، -لإلفطاریقدم من االثنین إلى الجمعة 
 حلیب

 
حلیب، طالع القائمة -للغداءیقدم من االثنین إلى الجمعة  

 للتعرف على الفاكھة
 
یمكن للطالب اختیار وجبة رئیسیة واحدة فقط في وجبة 

 .اإلفطار ووجبة رئیسیة واحدة فقط عند الغداء
         

7 
 اإلفطار 

 نباتي-تفاح
 أو

 دجاج مع الوافلز
 أو

 نباتي-حبوب متنوعة
-------------------------------------------- 

 الغداء
 تحتوي على لحم الخنزیر-بیتزا بیبروني 

 أو
 نباتي -بیتزا الجبن 

 أو
 وجبة من اختیار الشیف

 األصناف الجانبیة
  الرانشسلطة خضروات طازجة، صوص 

 أعواد كرفس، جزر صغیر
 أعواد البقسماط، عصیر فاكھة، فواكھ

8 
 اإلفطار 

 نباتي-بار الغرانوال والشوفان بالعسل
 أو

-مافن إنجلیزي مع فطیرة بیض ولحم الخنزیر 
 تحتوي على لحم الخنزیر

 أو
 نباتي-حبوب متنوعة

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

 یحتوي على لحم الخنزیر-الخنزیر حساء لحم
 أو

  انشیالدا الدجاج بالجبنة والفلفل األخضر الحار
 أو

 وجبة من اختیار الشیف
 األصناف الجانبیة
 فاصولیا، شرائح الخیار، صوص

 الرانش، قطع غراھام سبورتس، أرز 
 إسباني، عصیر فاكھة، فواكھ 

9 
 اإلفطار 

 یحتوي على لحم الخنزیر-بیجل استیك
 أو

 نباتي-شیالكویلیس أحمر 
 أو

 نباتي-حبوب متنوعة
-------------------------------------------- 

 الغداء
 شریحة دجاج مقلیة

 أو
 سالزبوري

 أو
 وجبة من اختیار الشیف

 األصناف الجانبیة
 بطاطس مھروسة، مرق،

 مزیج من خضروات كالیفورنیا، بسكویت، فاكھة
 

10 
 اإلفطار 

 بلحم الدیك الروميكرواسون مع فطیرة 
 والجبن 

 أو
-كرواسون بالبیض المخفوق ولحم الخنزیر المقدد

 یحتوي على لحم الخنزیر
 أو 

 نباتي-حبوب متنوعة
-------------------------------------------- 

 الغداء
 حساء لحم البقر

 أو
 تشیلي كون كارني مع الفاصولیا

 أو
 وجبة من اختیار الشیف

 األصناف الجانبیة
  خبز الذرة، أزھار القرنبیط،

 شرائح الفلفل األخضر، صوص
 الرانش، غرانوال، عصیر فاكھة، فواكھ 

11 
 اإلفطار 

 حبوب منتفخة مع الكاكاو،
Go-Gurt-نباتي 

 أو
 یحتوي على لحم الخنزیر-بیجل استیك

 أو
 نباتي-ساندوتش زبدة الفول السوداني والمربى

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

 سلطة تاكو
 أو

دجاج محلي الصنع، بطاطس، فلفل أخضر، بوریتو 
  الجبن

 أو
 وجبة من اختیار الشیف

 األصناف الجانبیة
 ذرة صفراء، فاصولیا،

 صوص تاكو، بارفیھ زبادي
 بالفراولة، عصیر فواكھ 
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 مالحظات الجمعة الخمیس  األربعاء الثالثاء االثنین 
14 

 اإلفطار 
 نباتي-كعك صغیر مع الجبنة وكریمة الفراولة 

 أو
 نباتي-أصابع توست فرنسیة مع شراب

 أو
 نباتي-حبوب متنوعة

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

 تشیز برجر على كعكة
 أو

 ھمبرغر على كعكة
 أو

 وجبة من اختیار الشیف
 األصناف الجانبیة

 خس مبشور، طماطم مقطعة
سمایلز، كاتشب، مسطردة، أزھار  بطاطس

 قرنبیط، صوص الرانش، عصیر فاكھة، فواكھ

15 
 اإلفطار 

 نباتي-مافن بالتفاح والقرفة 
 أو

 نباتي-بوریتو ریلینو بالفلفل
 أو

 نباتي-حبوب متنوعة
-------------------------------------------- 

 الغداء
 حساء الفلفل األخضر

 أو
 تاكو الدجاج

 أو
 اختیار الشیف وجبة من

 األصناف الجانبیة
أزھار القرنبیط، أزھار البروكلي، صوص 

 أرز إسباني، عصیر فاكھة، فواكھ الرانش،

16 
 اإلفطار 

 نباتي-كویسادیال الجبن 
 أو

 نباتي-كرواسون مع فطیرة بیض وجبن
 أو

 نباتي-حبوب متنوعة
-------------------------------------------- 

 الغداء
 كورن دوغزمیني 

 أو
 ھوت دوغ مع كعكة

 أو
 وجبة من اختیار الشیف

 األصناف الجانبیة
كاتشب، مسطردة، فاصولیا رانش، بطاطا حلوة 

 وافل محمصة، عصیر فاكھة، فواكھ

17 
 اإلفطار 

 اختیار الشیف
 أو

 تحتوي على لحم الخنزیر-لحم مقلي مع التورتیال 
 أو

 نباتي-حبوب متنوعة
-------------------------------------------- 

دیك رومي، بطاطس مھروسة، مرق دیك رومي، 
لفائف، صلصة خبز الذرة، فاصولیا خضراء، 

 صلصة التوت البري، فطیرة الیقطین
 

 

18 
 اإلفطار 

 حبوب التوت المقرمشة
 نباتي-زبادي بالتوت 

 أو
 بیتزا نقانق الدیك الرومي في اإلفطار

 أو
 نباتي-مع الشرابوافلز 

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

 شوربة الدجاج مع المكرونة
 أو

 نقانق بالفلفل الحار، رقائق الذرة
 أو

 وجبة من اختیار الشیف
 األصناف الجانبیة

أزھار البروكلي، شرائح الفلفل األحمر، صوص 
حبوب دوار الشمس، عصیر  الرانش، بسكویت،

 فواكھفاكھة، 
21 

 ال توجد مدرسة 
 عطلة عید الشكر

22 
 ال توجد مدرسة 

 عطلة عید الشكر

23 
 ال توجد مدرسة 

 عطلة عید الشكر

24 
 ال توجد مدرسة 

 عطلة عید الشكر

25 
 ال توجد مدرسة 

 عطلة عید الشكر

28 
 اإلفطار 

 نباتي-حلقات دائریة بالقرفة 
 أو

-مافن إنجلیزي مع فطیرة بیض ولحم الخنزیر 
 تحتوي على لحم الخنزیر

 أو
 نباتي-حبوب متنوعة

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

 اختیار الشیف
 أو

 اختیار الشیف
 أو

 وجبة من اختیار الشیف
 األصناف الجانبیة

 اختیار الشیف
 عصیر فاكھة

 فواكھ

29 
 اإلفطار 

 یحتوي على لحم الخنزیر-ھورمیل بار إفطار
 وقطع غراھام سبورتس

 أو 
یحتوي على لحم -كویسادیال الجبن مع لحم الخنزیر

 الخنزیر
 أو

 نباتي-حبوب متنوعة
-------------------------------------------- 

 الغداء
 بوسولي الدجاج بالفلفل األخضر الحار

 أو
الخنزیر مع مكعبات لحم الخنزیر تحتوي على لحم 

 البطاطس والفلفل األحمر والتورتیال
 أو

 وجبة من اختیار الشیف
 األصناف الجانبیة

  ملفوف مبشور، فاصولیا بینتو،
أرز إسباني، خلیط خضروات نورماندي، لفائف، 

 عصیر فاكھة، فواكھ

30 
 اإلفطار 

 نباتي-میني وافلز بالقیقب
 أو

-بیض مخفوق ولحم الخنزیر المقدد والبسكویت 
 یحتوي على لحم الخنزیر

 أو
 نباتي-حبوب متنوعة

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

 ناتشوز مع اللحم المفروم
 أو

 سلوبي جو مع لفافة
 أو

 وجبة من اختیار الشیف
 األصناف الجانبیة

صوص الرانش،  ذرة صفراء، شرائح الخیار،
 عصیر فاكھة، فواكھ غرانوال

 دیسمبر 1
 اإلفطار 

كرواسون مع فطیرة البیض والجبن ولحم الخنزیر 
 یحتوي على لحم الخنزیر-

 أو
 نباتي-میني رولز بالقرفة 

 أو
 نباتي-حبوب متنوعة

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

 كرات اللحم االیطالیة
 أو
یحتوي على لحم  -ساندوتش اللحم المحمص 

 الخنزیر  والجبن
 أو

 وجبة من اختیار الشیف
 األصناف الجانبیة

جزر صغیر، أعواد كرفس، صوص الرانش، 
 عصیر فواكھ، بارفیھ زبادي بالخوخ

 

 دیسمبر 2
 اإلفطار 

 حبوب تشیریوس بالعسل والمكسرات
Go-Gurt-نباتي 

 أو
 نباتي-بوریتو بیض وجبن محلي الصنع

 أو
 نباتي-میني وافلز بالقیقب

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

 انشیالدا الدجاج بالفلفل األخضر الحار،
 أو

 بوریتو اللحم البقري مع الخضروات
 أو

 وجبة من اختیار الشیف
 األصناف الجانبیة

فاصولیا مقلیة، سلطة خضروات طازجة، أرز 
 إسباني، صوص الرانش، عصیر فاكھة، فواكھ

 


