
 مرحلة ما قبل الروضة 2022وجبات اإلفطار والغداء لشھر نوفمبر 

                                                                                                  "نحن نفكر في التغذیة ألن األطفال ال یمكنھم التفكیر بدونھا"    
                                                                                                                  تخضع قوائم الطعام للتغییر                                   

                                                      "وزارة الزراعة األمریكیة تعمل مزود للفرص المتكافئة، وصاحب عمل، وجھة إقراض"                                                   
 

 مالحظات الجمعة الخمیس  األربعاء الثالثاء االثنین 
 أكتوبر 31

 نباتي-میني وافلز بالتوت األزرق 
~ 

 أصابع اللحم، بطاطس مھروسة،
مرقة بنیة اللون، خضروات من مزیج الریف، 

 بسكویت، فواكھ
 

1 
 مافن إنجلیزي مع فطیرة بیض 

 نباتي-وجبن
~ 

فاھیتا الدجاج، شرائح الخیار، صوص الرانش، 
 فاصولیا، فواكھ

 

2 
 نباتي-مافن الموز 

~ 
دجاج تریاكي مشوي، جزر صغیر، أعواد 

 كرفس، صوص الرانش، كعكة الحظ، فواكھ

3 
 نباتي-شریحة خبز بالتوت 

~ 
 شوربة كرات اللحم مع اللیمون،

البروكلي، صوص الرانش، لفائف، أزھار 
 فواكھ

 

4 
 

 لیست ھناك دراسة لمرحلة ما قبل الروضة 

 

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

 
حلیب، طالع القائمة -للغداءیقدم من االثنین إلى الجمعة  

 للتعرف على الفاكھة
 

 7 
 نباتي-تفاح 

~ 
سلطة تحتوي على لحم الخنزیر، -بیتزا بیبروني

خضروات طازجة، صوص الرانش، أعواد 
 كرفس، جزر صغیر، أعواد البقسماط، فواكھ

8 
 مقرمشات محمصة بالقرفة 

~ 
، یحتوي على لحم الخنزیر-حساء لحم الخنزیر

لیمون، ملفوف مبشور، فاصولیا، شرائح 
 الخیار، صوص الرانش، لفائف، فواكھ

 

9 
 على لحم الخنزیریحتوي -بیجل استیك 

~ 
 شریحة دجاج مقلیة، بطاطس مھروسة، مرق

بسكویت،  مزیج من خضروات كالیفورنیا
  فواكھ

10 
 كرواسون مع فطیرة بلحم الدیك الرومي 
 والجبن 

~ 
حساء لحم البقر، خبز الذرة، أزھار القرنبیط، 

 فواكھ صوص الرانش
 

11 
 
 

 لیست ھناك دراسة لمرحلة ما قبل الروضة 
 

14 
 نباتي-كعك صغیر مع الجبنة وكریمة الفراولة  

~ 
تشیز برجر على كعكة، خس مبشور، بطاطس 

 سمایلز، كاتشب، مسطردة، أزھار البروكلي
 صوص الرانش، فواكھ

 

15 
 نباتي-مافن بالتفاح والقرفة  

~ 
حساء الفلفل األخضر، أزھار القرنبیط، 

 أرز إسباني، فواكھ صوص الرانش

16 
 نباتي-كویسادیال الجبن  

~ 
 میني كورن دوغز، كاتشاب

  مسطردة، فاصولیا رانش
 بطاطا حلوة وافل محمصة، فاكھة

17 
 اختیار الشیف 

~ 
دیك رومي، بطاطس مھروسة، مرق دیك 

رومي، لفائف، صلصة خبز الذرة، فاصولیا 
 خضراء، صلصة التوت البري، فطیرة الیقطین

18 
 
 

 لیست ھناك دراسة لمرحلة ما قبل الروضة 
 

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 
 نباتي-حلقات دائریة بالقرفة  

~ 
 اختیار الشیف

 
 فواكھ

29 
 یحتوي على لحم الخنزیر-بار إفطار ھورمیل 

 وقطع غراھام سبورتس
 ~ 

بوسولي الدجاج بالفلفل األخضر الحار، لیمون، 
 ملفوف مبشور، فاصولیا بینتو، لفائف، فواكھ

30 
 نباتي-میني وافلز بالقیقب 

~ 
ناتشوز مع اللحم المفروم، ذرة صفراء، شرائح 

 الخیار،صوص الرانش، فواكھ

 دیسمبر 1
كرواسون مع فطیرة البیض والجبن ولحم  

 یحتوي على لحم الخنزیر-الخنزیر 
~ 

 كرات اللحم االیطالیة، جزر صغیر
 أصابع حبوب، صوص الرانش،

 بارفیھ زبادي بالخوخ

 دیسمبر 2
 
 

 لیست ھناك دراسة لمرحلة ما قبل الروضة 

 

 

 

 


