
٢١قائمة الطعام الثابتة أكتوبر * حالل  مجلس التعليم في بفالو Arabic

االثنين الثالثاء االربعاء الخميس الجمعة

:اليومية البدائل مطابخ لديها ليس مدارسنا   *   حالل  دجاج فيليه

لكم نقدم  ذلك مع ،و حالل حافات بدون خبز على الفستق وزبدة مربى مدورة صغيرة خبزة

الحالل الخيارات هذه الجبنة اعواد و الزبادي/  مع المرح الغداء  متنوعة خضراوات

متنوعة فواكه

١                                    حليب كوب

دادي بيك نوع من بيتزا محمص فرنسي خبز مشوي جبن حالل  لحم كرات مدورة صغيرة خبزة على مستديرة سمك قطعة

مدور بقالب مقلي بيض متنوعة خضراوات للساندويتش خاص خبز المقلية البطاطس مستطيلة خبز لفائف على

متنوعة فواكه مبشورة موزاريال جبنة مع سباكتي صلصة متنوعة خضراوات متنوعة خضراوات  متنوعة خضراوات

متنوعة فواكه حليب كوب متنوعة فواكه متنوعة فواكه متنوعة خضراوات

متنوعة فواكه                                      حليب كوب                                      حليب كوب   حليب كوب

٤ ٥ ٦ ٧                                      حليب كوب ٨

نباتي برغر سباكتي صلصة/ مع بيني مكرونة حالل  دجاج فيليه نباتي ناكتس

مدورة صغيرة خبزة مدورة صغيرة خبزة الخبز اصابع/  المبشور الجبن بريتزلز

عطلة- مدرسة توجد ال  متنوعة خضراوات متنوعة خضراوات متنوعة خضراوات متنوعة خضراوات

متنوعة فواكه متنوعة فواكه متنوعة فواكه متنوعة فواكه

 حليب كوب   حليب كوب    حليب كوب حليب كوب 

١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥

محشية خبز أصابع دجاج دون من بفالو بصلصة ناكتس  فالفل لفة خضروات مع  تشيلي  صلصة  حالل   دجاج ناكتس

مارينارا صلصة انح ١٠ قياس تورتيال  خبز في متنوعة خضراوات البسكت خبز المقلية البصل حلقات

متنوعة فواكه متنوعة خضراوات  متنوعة خضراوات متنوعة خضراوات متنوعة خضراوات

متنوعة فواكه متنوعة فواكه                                      حليب كوب متنوعة فواكه متنوعة فواكه

 حليب كوب    حليب كوب حليب كوب                                       حليب كوب

١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢

مشوي تباتي برغر جبن/  مع  تونة توستيتوس رقائق/  مع نباتية تاكو أطباق حالل  دجاج ناكتس دادي بيك نوع من بيتزا

للساندويتش خاص خبز مدورة صغيرة خبزة بريتزلز/ مشوية بطاطس مكعبات ذرة/  جبن/  رز/  فاصوليا  متنوعة خضراوات

متنوعة فواكه متنوعة خضراوات متنوعة خضراوات متنوعة خضراوات متنوعة خضراوات

متنوعة فواكه متنوعة فواكه متنوعة فواكه متنوعة فواكه  حليب كوب

                                        حليب كوب                                       حليب كوب                                      حليب كوب حليب كوب

٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩
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