
 

 مرکز تخصصی پیش دبستانی واله )مرزداران( 

 1400  ماهبهمن  برنامه غذایی 

 میان وعده دوم  ناهار  میان وعده اول  صبحانه تاریخ روز

 پفیال زرشک پلو با مرغ + ساالد کلم و هویج گندمک + شیر نان+ پنیر+ گردو  02/11/1400 شنبه 

 شیرمال  ماکارونی با گوشت چرخ کرده + ساالد کاهو سیب + پرتقال  کره + عسل  03/11/1400 یکشنبه 

 نان + پنیر خوراک لوبیا سبز با مرغ بیسکویت + شیر نیمرو 04/11/1400 دوشنبه

 پفیال  ساندویج کتلت + خیارشور + کاهو نخودچی + کشمش  خامه + عسل 05/11/1400 سه شنبه

 شیرمال مرغ + خیارشور + کاهو چ ساندوی موز + سیب + کرفس  عدسی  06/11/1400 چهارشنبه 

 پفیال خورشت قرمه سبزی + ساالد شیرازی  گندمک + شیر نان + پنیر + گردو  09/11/1400 شنبه 

 شیرمال ساندویچ فالفل + کاهو + خیارشور  سیب + هویج  کره + عسل  10/11/1400 یکشنبه 

 نان + پنیر ماسترشته پلو با چرخ کرده +  + شیر بیسکویت نیمرو 11/11/1400 دوشنبه

 پفیال الویه ساندویچ  نخودچی + کشمش  خامه + عسل 12/11/1400 سه شنبه

 شیرمال ماکارومی با گوشت چرخ کرده+ ساالد کاهو سیب + موز + کرفس  عدسی  13/11/1400 چهارشنبه 

 پفیال خورشت قیمه + ساالد شیرازی  گندمک + شیر نان + پنیر + گردو  16/11/1400 شنبه 

 شیرمال ساندویچ مرغ + خیارشور + کاهو سیب + پرتقال  کره + عسل  17/11/1400 یکشنبه 

 نان + پنیر لوبیا پلو با گوشت + ماست بیسکویت + شیر نیمرو 18/11/1400 دوشنبه

 پفیال ساندویچ کتلت + خیارشور + کاهو نخودچی + کشمش  خامه + عسل   19/11/1400 سه شنبه

 شیرمال ماکارونی با گوشت چرخ کرده + ساالد کاهو سیب + هویج + کرفس  عدسی  20/11/1400 چهارشنبه 

 پفیال زرشک پلو با مرغ + ساالد کلم و هویج گندمک + شیر نان + پنیر +گردو  23/11/1400 شنبه 

 شیرمال ساندویچ کتلت + خیارشور + کاهو سیب + پرتقال  کره + عسل  24/11/1400 یکشنبه 

 نان+ پنیر عدس پلو + گوشت چرخ کرده + کشمش + ماست بیسکویت + شیر نیمرو 25/11/1400 دوشنبه

 شیرمال ماکارونی با گوشت چرخ کرده سیب + موز+ کرفس  عدسی  27/11/1400 چهارشنبه 

 پفیال ساندویچ مرغ  نخودچی + کشمش  خامه + عسل 30/11/1400 شنبه 

 


