
 

  های غذایی و میان وعدهبرنامه

  
 

  محترم نیوالد
  هانیبهتر  یو آرزو سالمبا

 جاااادیباااه مر ااازر ا مااااه دیدر   ماااا یدانااام آماااززا      یهیاااو تغ  ییغااا ا یبرناماااه لهیوسااا نیباااا ااتااارام باااد

 .رسدیالزم به اطالع م یهایهماهرگ
 دیو سالمت باش روزیپ

 داناییپیم دبستا  و دبستا  غیردولتی نسیم 

 

 میا  و ده ی دوم ناهار میا  و ده ی اول تاریخ روز

 سیب سزپ -ماکارونی  چای -کره و مربا  -نا  و پریر  30/03/0030 شربه

 بادام هردی دوغ -چلز جزجه کباب  چای -نا  وپریر -مرغساندویچ تخم 30/03/0030 یکشربه

 مزز ماست -قزرمه سب ی  چلز خزرشت شیر -نا  و پریر و گردو  30/03/0030 دوشربه

 نارنگی دوغ -فیله سزخاری  چای -الزاشکری و کره -نا  و پریر 30/03/0030 چهارشربه

 مزز ماست -پلز با گزشت وکشمم دس چای -کره و  سل  -نا  و پریر  03/03/0030 شربه

 نخزدچی و کشمم دوغ -چلزکباب کزبیده  نا  و پریر - دسی  00/03/0030 یکشربه

 سیب ساالد شیرازی -لزبیا پلز  چای -نا  و پریر  -زمیری پزره سیب 01/03/0030 دوشربه

 پسته ماست و خیار -چلزخزرشت قیمه  کیک ی دی -شیرکاکائز  00/03/0030 شربهسه

 نارنگی دوغ -چلزجزجه کباب  شیر -نا  و پریر و گردو  00/03/0030 چهارشربه

 سیب سزپ -ماکارونی  چای -کره و مربا  -نا  و پریر  00/03/0030 شربه

 مغ  بادام دوغ -چلزکباب کزبیده  نا  و پریر -لزبیا  01/03/0030 یکشربه

 نارنگی ماست -چلزخزرشت قزرمه سب ی  چای -نا  وپریر-مرغ ساندویچ تخم 01/03/0030 دوشربه

 آجیل شیرین دوغ -ساندویچ کتلت  شیر -نا  و پریر و گردو  13/03/0030 شربهسه

 مزز ژله -سب ی پلز با ماهی  چای -کره و الزاشکری  -نا  و پریر 10/03/0030 چهارشربه

 نارنگی ماست -پلز با گزشت وکشمم دس چای -کره و  سل  -نا  و پریر  10/03/0030 شربه

 مغ  تخمه آفتابگردا  دوغ -چلزجزجه کباب  نا  و پریر - دسی  10/03/0030 یکشربه

 سیب ساالد شیرازی -استانبزلی پلز  چای -کره و الزاشکری  -نا  و پریر 12/03/0030 دوشربه

 بادام هردی ماست و خیار -چلزخزرشت قیمه  شیر -نا  و پریر و گردو  10/03/0030 شربهسه

 مزز دوغ -خزراک مرغ  چای -نا  و پریر  -زمیری پزره سیب 11/03/0030 چهارشربه
 


