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اخللتوضيح خياراتكم المفضله يرجي وضع عالمة د   

 

 الخويس االربعاء  الثالثاء األثنين  األحد
 السبت الجوعة

 1األسبوع  

 مرواضاُ زعرر 

ضَىزٌ  اىفراوىح ٍع  

 اىػىمىالذح

 ٍْقىغح زعرر 

ضَىزٌ  اىَىز ٍع  

 اىفراوىح ٍع اىػىمىالذح

عناوٌ  ٍْقىغح جثْح 

 وٍىذسارَال

ضَىزٌ  اىَىز ٍع  

 اىػىمىالذح

 مرَة اىجثِ   

ضَىزٌ  اىَىز ٍع  

 اىفراوىح ٍع اىػىمىالذح

 مرواضاُ اىػىمىالذح 

 ضَىزٌ اىفراوىح ٍع اىفاُّيُا 

 

وافو ٍع اىفراوىح و ؾيؿح 

 اىػىمىالذح

 

ضاّسوَرع اىحيىً اىَػىٌ 

 ترثس اىػثاذا  ٍع اىْعْاع

 واىرُار

 

 األفطار

واىرىخ مُنح اىػىفاُ 

 اىثرٌ

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح

+ 

 فامهح

غرائح اىَىذسرَال 

 اىَرثىزج

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح

+ 

 فامهح

 مرواضاُ زعرر

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح

+ 

 فامهح

غرائح اىرىضد اىَرثىزج 

 تجثِ اىَىذسارَال

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح

+ 

 فامهح

 وغرائح اىرىرذُال اىَرثىزج 

 اىجثِ

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح

+ 

 فامهح

ضَىزٌ  اىَىز ٍع 

 اىػىمىالذح

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح 

  + 

 فامهح

 ضَىزٌ اىَىز ٍع اىفاُّيُا

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح 

+ 

 فامهح 

بوكس 

 الودرسة

 

ؾُازَح ضَل ٍع األرز 

 اىثطَرٍ

اىسجاج اىَرثىز فٍ اىفرُ 

 ٍع اىثطاطا

 

 

ٍع اىسجاج   ؾاىىّح اىثطاطا

عيً اىطرَقح اىيثْاُّح تاىيَُىُ 

 واىنسترج ٍع األرز

اىَنطُنُح ٍع اىيحٌ اىثاضرا 

 اىَفروً وؾيؿح اىجثِ

 

ضثاغُرٍ تىىىُّس)تاضرا تاىيحٌ 

 اىَفروً ٍع ؾيؿح اىطَاطٌ(

 

 

ٍغرتُح اىسجاج )مراخ عجُِ 

 وحَؽ وزجاج(

 

ضرُل اىسجاج ٍع اىؿيؿح 

 الغذاء اىهْغارَح  واىجسر

 

ضيطح َىّاُّح ) فيفو، طَاطٌ، 

 تؿو، ذُار، جثِ فُرا(
 ضيطح اىسجاج اىقُؿرَح ضيطح فرىظ ضيطح ذضراء

ضيطح اىثاضرا اىُىّاُّح )تاضرا، 

فيفو، طَاطٌ، تؿو، ذُار، 

 جثِ فُرا(

 

 ضيطح ضُسر

 

ضيطح ٍػىَح )ذص، مىضا 

طَاطٌ، تؿو وجثِ حيىً 

 ٍػىٌ(

 سلطة الغداء

 ٍارتو مُل 

 فىغار 

 جُيٍ ماضررز 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

 فىّساُ اىػنىالذه 

 فىغار 

 ٍهيثُه 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

 تطثىضح 

 فىغار 

 ماضررز 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

 مُل اىػىمىالذه 

 فىغار 

 تىزَْغ االرز 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

 فُنرىَا مُل 

 فىغار 

 جُيٍ  

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

 ضاتيٍ اىػىمىالذه 

 فىغار 

 ماضررز اىػىمىالذه 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

 ذُراٍُطى 

 فىغار 

 ماضررز غارىىخ 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

  1سناك 
اختر خيار 

فقط من واحد 
 القائمة

تىرغر زجاج ٍع تطاطا 

 وَسجس
 تُرسا تاىرضرواخ ميىب ضاّسوَرع اىثُض مفرح وتطاطا تاىفرُ زجاج وَيْغرىُ ٍع تطاطا

 

تاضرا تىٍىزورو )تاضرا ٍع 

 ؾيؿح اىطَاطٌ(

 

غُع طاووق ٍع اىثطاطا 

 اىَػىَح واىرثس اىعرتٍ

 

 العشاء

 ذضرواخ ٍقطعح ٍع حَؽ اىعسشغىرتح  غىرتح اىػعُرَح ذضرواخ ٍقطعح ٍع ؾيؿح
غىرتح ٍْطرروٍّ )غعُرَح، 

 جسر، طَاطٌ، زجاج(
 سلطة العشاء ذضرواخ ٍقطعح ٍع ىثْح غىرتح اىرضرواخ
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اخللتوضيح خياراتكم المفضله يرجي وضع عالمة د     

 

 2األسبوع   السبت الجوعة الخويس االربعاء  الثالثاء األثنين  األحد

 مرواضاُ اىػىمىالذح 

اىفراوىح ٍع ضَىزٌ   

 اىػىمىالذح

ٍْقىغح جثِ فُرا ٍع  

 زعرر 

ضَىزٌ  اىَىز ٍع  

 اىفراوىح ٍع اىػىمىالذح

 مرواضاُ اىجثِ 

ضَىزٌ  اىَىز ٍع  

 اىػىمىالذح

ىفائف اىثُرسا تاىسعرر   

 وّعْاع

ضَىزٌ  اىَىز ٍع اىفراوىح  

 ٍع اىػىمىالذح 

 ذثس روه قَح ماٍو ٍع ٍرتٍ   

 ضَىزٌ اىفراوىح ٍع اىفاُّيُا 
تاّنُل تاىثرذقاه 

واىَنطراخ  ٍع غراب 

 اىَاتو

ٍافِ تاىفىامه ٍع مىرُ 

 فالمص
 األفطار

غرائح اىرىضد اىَرثىزج 

 تجثِ اىَىذسارَال

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح

+ 

 فامهح

 تُرسا اىرضرواخ

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح

+ 

 فامهح

غرائح اىرىرذُال اىَرثىزج 

 واىجثِ

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح

+ 

 فامهح

 ٍْقىغح جثِ

+ 

 ٍقطعحذضرواخ 

+ 

 فامهح

 ٍقرٍػاخ ٍع اىجثِ

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح

+ 

 فامهح

ضَىزٌ  اىَىز ٍع 

 اىػىمىالذح

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح 

  + 

 فامهح

 ضَىزٌ اىَىز ٍع اىفاُّيُا

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح 

+ 

 فامهح 

بوكس 

 الودرسة

 أرز ترارٌ ٍع اىسجاج  و ىحٌ ٍفروً أرز ٍع فىه ترَاٍّ ىحٌ 

ضرروغىّىف تقرٌ ٍع 

)غرائح ضرُل ٍع األرز 

 ؾيؿح تُضاء واىفطر(

تاضرا تاىْنهح اىهْسَح تاضرا 

تاىْنهح اىهْسَح ٍهع زجاج ) 

تاضرا ، زجاج ، طَاطٌ ، ٍػروً 

، ضثاّد ، تىزرج اىسعفراُ ، 

 تىزرج اىناري(

 مثطح زجاج 
تاضرا اىفرَسو ٍع زجاج 

 ٍػىٌ ومرََح فطر
 الغذاء

سلطة هشوية ) خس ، 

كوسا ، طواطن ، بصل 

 وجبن حلوم هشوي(

 سلطة الدجاج القيصزية سلطة الباستا اليونانية سلطة الدجاج القيصزية فتوش سلطة خضزاء
سلطة يونانية ) فلفل، طواطن ، 

 بصل ، خيار، جبن فيتا(
 سلطة الغداء

 ذرافو اىرَر 

 فىغار 

 جُيٍ ماضررز 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

 تراوُّس 

 فىغار 

 ٍهيثُه 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

 اىطراَاعُع  

 فىغار 

 ماضررز 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

ضىَص روه تؿيؿح  

 اىػىمىالذح

 فىغار 

 تىزّغ االرز 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

 مُل رَس فُيفد 

 فىغار 

 جُيٍ 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

ٍافِ اىػىفاُ ٍع  

 اىرىخ اىثرٌ

 فىغار 

 ماضررز اىػىمىالذح 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

 مُنح اىجسر 

 فىغار 

 ماضررز غارىىخ 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

  1سناك 
اختر خيار 

واحد فقط من 
 القائمة

زجاج اّػُالزا ٍع 

 اىغىاماٍىه 

رَسوذى اىسجاج ٍع اىستازٌ 

 تاىرُار

ّاجُرص زجاج ٍع اىثطاطا  

 اىَػىَح
 العشاء ترغر اىسجاج ّىرُّال اىسجاج اىَقرٍع ضاّسوَرع غاورٍا اىجاج مثح تاىؿُُْح ٍع اىستازي

ذضرواخ ٍقطعح ٍع 

 ؾيؿح
 ذضرواخ ٍقطعح ٍع حَؽ غىرتح اىعسش اىػعُرَحغىرتح 

غىرتح ٍْطرروٍّ )غعُرَح، جسر، 

 طَاطٌ، زجاج(
 سلطة العشاء ذضرواخ ٍقطعح ٍع ىثْح غىرتح اىرضرواخ
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 لتوضيح خياراتكم المفضله يرجي وضع عالمة داخل 

 السبت الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء األثنين األحد
األسبوع  

3 

 ضَثىضل تاىجثْح  

ضَىزٌ  اىفراوىح ٍع  

 اىػىمىالذح

ذثس اىثاغُد األضَر ٍع  

 اىيثْح وزَرىُ وّعْاع 

ضَىزٌ  اىَىز ٍع اىفراوىح  

 ٍع اىػىمىالذح

 مرواضاُ غىمىالذح  

ضَىزٌ  اىَىز ٍع  

 اىػىمىالذح

 مرواضاُ زعرر  

ضَىزٌ  اىَىز ٍع  

 اىفراوىح ٍع اىػىمىالذح

 ضَثىضل اىجثِ 

 اىفراوىح ٍع  ضَىزٌ 

  اىفاُّال 

 

 

 مرَة اىجثِ

 

 

ذثس اىػثاذا تاىَرتً و اىجثِ 

 اىنرٍََ
 األفطار

 ٍافِ اىػىفاُ واىرىخ اىثري

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح

+ 

 فامهح

أؾاتع جثِ اىَىذسارَال 

 اىَػىٌ

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح

+ 

 فامهح

 مرواضاُ اىسعرر

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح

+ 

 فامهح

غرائح اىرىضد اىَرثىزج 

 اىَىذسارَالتجثِ 

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح

+ 

 فامهح

 ٍقرٍػاخ تاىجثِ

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح

+ 

 فامهح

 ضَىزٌ  اىَىز ٍع اىػىمىالذح

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح 

  + 

 فامهح

 ضَىزٌ اىَىز ٍع اىفاُّيُا

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح 

+ 

 فامهح 

بوكس 

 الودرسة

 مىضا ٍحػُح  زجاج تاىررزه ٍع أرز اىسعفراُ مثح تاىؿُُْح 

ٍع اىرىرذُال  زجاج فاهُرا

، ذضرواخ واىؿيؿح 

 اىَنطُنُح

زجاج تاىفرَنح ٍع اىستازٌ 

)زجاج ٍع اىقَح عيٍ 

 طرَقح األرز ٍع زجاج(

ٍغرتُح اىسجاج ) مراخ 

 عجُِ وحَؽ وزجاج(
 الغذاء ضَل ٍقرٍع ٍع غُثطٍ

 سلطة الباستا اليونانية سلطة الدجاج القيصزية فتوش

السلطة اليونانية 

جبن  )فلفل،طواطن،بصل،خيار،

 فيتا(

 سلطة الخضزاء

السلطة اليونانية 

)فلفل،طواطن،بصل،خيار،جبن 

 فيتا(

 سلطة الدجاج القيصزية
سلطة 

 الغداء

 مىمُس اىػىفاُ 

 فىغار 

 جُيٍ ماضررز 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

 اً عيٍ 

 فىغار 

 ٍهيثُه 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

 تىزّغ االرز 

 فىغار 

 ماضررز 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

 ٍعَىه اىػفاُ 

 فىغار 

 تىزّغ االرز 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

 غىمىالذح ضىَطص 

 فىغار 

 جُيٍ 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

 ذػُس مُل اىرىخ اىثرٌ 

 فىغار 

 ماضررز اىػىمىالذح 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

 تالك فىرَطد مُل 

 فىغار 

 ماضررز غارىىخ 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

  1سناك 
اختر خيار 
واحد فقط 
 من القائمة

 ماضازَال اىسجاج  غاورٍا اىسجاجضاّسوَرع 
زجاج ٍرثىزٍع اىثطاطا 

 فٍ اىفرُ
 ضاّسوَرع تىرغر زجاج ٍارغارَراتُرسا  اىسجاجضاّسوَرع غاورٍا 

ٍطرِ ) ضاّسوَرع اىسجاج 

 تاىطرَقح اىػرقُح(
 العشاء

)غعُرَح، غىرتح ٍْطرروٍّ  ذضرواخ ٍقطعح ٍع حَؽ غىرتح اىعسش غىرتح اىػعُرَح ذضرواخ ٍقطعح ٍع ؾيؿح

 جسر، طَاطٌ، زجاج(

 ذضرواخ ٍقطعح ٍع ىثْح غىرتح اىرضرواخ

 سلطة العشاء
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 لتوضيح خياراتكم المفضله يرجي وضع عالمة داخل 

 السبت الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء األثنين األحد
األسبوع  

4 

 روه زعرر وروه تُرسا  

ٍع اىفراوىح  ضَىزٌ 

 اىػىمىالذح 

ميىب ضاّسوَرع تاىجثْح  

 واىحثع 

ضَىزٌ  اىَىز ٍع اىفراوىح  

 ٍع اىػىمىالذح

 مرواضاُ اىػىمىالذح   

ضَىزٌ  اىَىز ٍع  

 اىػىمىالذح

 مرواضاُ زعرر  

ضَىزٌ  اىَىز ٍع  

 اىفراوىح ٍع اىػىمىالذح

 جثْح عناوٌ ٍْقىغح  

ضَىزٌ اىفراوىح ٍع  

 اىفاُّال

 

 تُرسا اىرضراواخ

 

تاُ مُل ٍع ؾىؼ 

 األفطار اىػىمىالذه واىفراوىح

 أؾاتع جثِ اىَىذسارَال اىَػىٌ

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح

+ 

 فامهح

 تُرسا تاىرضراواخ

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح

+ 

 فامهح

 ٍقرٍػاخ تاىجثِ

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح

+ 

 فامهح

 ٍْقىغح جثِ

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح

+ 

 فامهح

 مرواضاُ اىسعرر

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح

+ 

 فامهح

 اىػىمىالذحضَىزٌ  اىَىز ٍع 

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح 

  + 

 فامهح

 ضَىزٌ اىَىز ٍع اىفاُّيُا

+ 

 ذضرواخ ٍقطعح 

+ 

 فامهح 

بوكس 
 المدرسة

َرْح اىثطاطا واىيحٌ ٍع ألرز 

 تاىػعرَح
 زاووز تاغا ٍع اه؟أرز ضرروغىّىف زجاج  ٍع األرز

ضثاغُرٍ تىىىُّس )تاضرا 

تاىيحٌ اىَفروً ٍع 

 ؾيؿح اىطَاطٌ(

تاميُو اضُاخ اىسجاج 

 اىجثو ٍع أرز

ؾُازَح اىسجاج ) أرز عيً 

طرَقح اىؿُازَح ٍع 

  اىسجاج(

تاضرا اىفرَسو ٍع زجاج ٍػىٌ 

 ومرََح اىفطر
 الغذاء

السلطة اليونانية )فلفل ،طواطن، 

 بصل، خيار، جبن فيتا(
 فتوش هشويةسلطة  سلطة الدجاج القيصزية خضزاءسلطة  لباستا اليونانيةسلطة ا

اليونانية السلطة 

)فلفل،طواطن،بصل،خيار، جبن 

 فيتا(

سلطة 
 الغداء

 ذرافو اىػىمىالذح 

 فىغار 

 جُيٍ ماضررز 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

 ضفىف 

 فىغار 

 ٍهيثُه 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

 قطاَف تاىقػطح 

 فىغار 

 ماضررز 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

 إميُر اىػىمىالذح 

 فىغار 

 تىزّغ االرز 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

 ٍُيفىٌ 

 فىغار 

 جُيٍ 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

 مُنح زرَسه تاىيَُىُ 

 فىغار 

 ماضررز اىػىمىالذح 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

 مُل ّىقاذُِ 

 فىغار 

 ماضررز غارىىخ 

 تطنىَد ٍَيح 

 ذرٍص 

  1سناك 
اختر خيار 
واحد فقط 
 من القائمة

 ميىب ضاّسوذع زجاج
تاضرا تىٍىزورو )تاضرا ٍع 

 ؾيؿح اىطَاطٌ(

اضناىىب زجاج ٍع تطاطا 

 ٍهروضح
 ذىرذُال اىسجاج اىَقرٍع فطُرج اىيحٌ االَطاىُح  فيىخ اىسجاجضاّسوَرع 

أضُاخ اىحيىً اىَرثو ٍع 

 اىرُار
 العشاء

غىرتح ٍْطرروٍّ )غعُرَح،  ذضرواخ ٍقطعح ٍع حَؽ غىرتح اىعسش غىرتح اىػعُرَح ذضرواخ ٍقطعح ٍع ؾيؿح

 جسر، طَاطٌ، زجاج(

 ذضرواخ ٍقطعح ٍع ىثْح غىرتح اىرضرواخ
سلطة 
 العشاء


