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 مالحظات الجمعة الخمیس  األربعاء الثالثاء االثنین 
 أ�ت��ر  31

� برجر ع� كعكة كا�شب مع زهور  �ش�ي
 صوص الرا�ش، فوا�ه، حل�ب القرنب�ط

1  
أصابع لحم، كوب صوص بار��كيو، جزر 

، صوص الرا�ش، فوا�ه، حل�ب   صغ�ي
 

2  
ي كورن دوجز، كا�شب، را�ش، أعواد  

ميي�
 كرفس، فوا�ه، حل�ب

 

3  
بوب كورن الدجاج، كوب صوص بار��كيو، 
ائح خ�ار، صوص الرا�ش، فوا�ه، حل�ب  �ش

4  
ي والمرىب 

 -ساندو�ش ز�دة الفول السوداى�
ي 
، صوص ، Go-Gurt، نباىت وك�ي أزهار ال�ب

 الرا�ش، فوا�ه، حل�ب

� إ� الجمعة مع  فوا�ه -العشاءيتم تقد�مه من االثنني
 وحل�ب 

7  
  � �ر والد�ك الرو�ي مع الجنب � لحم الخ��

�ر -كرواسون � ، أزهار لحم خ�� � ، مايون�ي
، صوص الرا�ش، فوا�ه، حل�ب وك�ي  ال�ب

8  
، قرنب�ط،  � ، مايون�ي � قطعة دجاج ع� خ�ب

 فوا�ه، حل�ب صوص الرا�ش

9  
� المسطح مع لحم الهام  به لحم  -الخ�ب

�ر  � ، وأعواد ال�رفس، وصوص  خ�� � والجنب
 فوا�ه، حل�ب الرا�ش

10  
ي - بور�تو الفول

ائح الخ�ار، صوص نباىت ، �ش
 الرا�ش، فوا�ه، حل�ب

11 
 
 

 ال يوجد برنامج يوم الجمعة
 

14  
� ع� كرواسون،  لحم الد�ك الرو�ي والجنب

� وأزهار  وك�ي مايون�ي صوص الرا�ش،  ال�ب
 فوا�ه، حل�ب

15  
 قطع الدجاج، كوب صلصة بار��كيو،

، صوص الرا�ش،  فوا�ه، حل�ب جزر صغ�ي
 

16  
� المشوي ي - ساندو�ش الجنب

، أعواد نباىت
 ال�رفس، صوص الرا�ش

 فوا�ه، حل�ب

17  
� المسطح  � ع� الخ�ب ا بالجنب � ، -بي�ت ي

نباىت
ائح الخ�ار، صوص الرا�ش، فوا�ه، حل�ب  �ش

18 
 

 ال يوجد برنامج يوم الجمعة

21  
 

 ال توجد مدرسة
 عطلة ع�د الشكر

22  
 

 ال توجد مدرسة
 عطلة ع�د الشكر

23  
 

 ال توجد مدرسة
 عطلة ع�د الشكر

24  
 

 ال توجد مدرسة
 عطلة ع�د الشكر

25  
 

 ال توجد مدرسة
 عطلة ع�د الشكر

 
 

28  
� مع ال�رواسون �حتوي -لحم الهام والجنب

�ر ع� لحم  � ، الخ�� وك�ي ، أزهار ال�ب � ، مايون�ي
 صلصة الرا�ش، فوا�ه، حل�ب

29  
�ر ع� كعكة � �حتوي ع� -ضل�ع لحم الخ��

�ر  � ، صوص الرا�ش، لحم الخ�� ، جزر صغ�ي
 فوا�ه، حل�ب

30  
كورن دوغ، كا�شب، أعواد ال�رفس، صوص 

 فوا�ه، حل�ب الرا�ش،

 د�سم�ب  1
ن مسطح  ي ع� خ�ب

وىن ا بي�ب ن ، تحتوي ع� -بي�ت
�ر، � ائح الخ�ار، صوص الرا�ش،  لحم الخ�� �ش
 فوا�ه، حل�ب

 د�سم�ب  2
 

 ال يوجد برنامج يوم الجمعة
 

 

 

  


