
ဟလာလ်* အ ာကတ် ိုဘာ ၂၀၂၁ အ ေ့လညစ်ာမီန ူးသသံရာ ဘဖလ ိုူးပညာအရူးဘိုတ ်ဖ  ွဲ့ ၉/၂၃/၂၁ တ ငပ်ပငဆ်ငသ်ည်

 က  ျောင််းနပံါတ် #၆, #၄၅, #၉၄, #၉၅, #၁၉၇, #၁၉၈, #၂၀၇, နငှ  ်# ၃၀၄ တ   ၏စျော်းက ျော ခ်န််းမ ျော်းအတ ွ်  

တ နလာ  င်္န ါ ဗိုဒ္ဓဟ ူး ကကာသာပအတူး အသာကကာ

*မ မ တ ို ေ့အက ာငူ်းမ ာူးတ င် ဟလာလမီ်ူးဖ ိုအ  ာင် ကန  စဥ်အစျော်းထ  ်းစျော်းစရမ ျော်း ဟလျောလ် က  ပ်ပျော်းကက ျ်ော 

 မ ာူးမရ  ပါ။ သ ို ေ့အသာ် ဤအ ာကပ်ါ ဟလာလ် ကပမပဲယ  နငှ ဂ် ယလ်ကီပါငမ် န  ် ဟနဘ်ျောဂါဘန််း

အရ ူးစရာမ ာူး ကမ်ူးလ မ်ူးထာူးပါသည။် ကပ ျ်ောစရျောကန  လညစ်ျောနငှ ် ကယျောဂနငှ ခ်  စ ်ကခ ျောင််း ဟင််း ်ီးဟင််းရွ မ်   ်းစံ 

 စ် ်ီးမ   ်းစံ 

1/2 pt. နျွော်းန                                           1

ဘစ်ဒယဒ် ီပီဇျော ကပါငမ် န  မီ််း င် ခ  စ ် င် ဟလျောလ် အ ျော်းလံ ်း ငါ်းပပျော်းကက ျ်ော ဟနဘ်ျောဂါဘန််း

ဟင််း ်ီးဟင််းရွ မ်   ်းစံ က  ဥ်ကက ျ်ော ကပါငမ် န  အ် ျော်းညှပ် ကဟျော ကဒါ  ဘန််း အျောလ ်းကခ ျောင််းကက ျ်ော

 စ် ်ီးမ   ်းစံ ဟင််း ်ီးဟင််းရွ မ်   ်းစံ ဟင််း ်ီးဟင််းရွ မ်   ်းစံ စပါ   ဒကီ ျော နငှ က်မျော ဇရီလျောခ ီစ ် ဟင််း ်ီးဟင််းရွ မ်   ်းစံ 

1/2 pt. နျွော်းန      စ် ်ီးမ   ်းစံ  စ် ်ီးမ   ်းစံ ဟင််း ်ီးဟင််းရွ မ်   ်းစံ  စ် ်ီးမ   ်းစံ 

1/2 pt. နျွော်းန                                         1/2 pt. နျွော်းန                                            စ် ်ီးမ   ်းစံ 1/2 pt. နျွော်းန     

4 5 6 1/2 pt. နျွော်းန                                        7 8

အ ်ီးအရွ ဘ်ျောဂါ ဟလျောလက်   ်ျော်းပပျော်းကက ျ်ော Penne ပါစတျောနငှ စ်ပါ   ဒကီ ျော အ ်ီးအရွ ် Nuggets

ဟနဘ်ျောဂါဘန််း ဟနဘ်ျောဂါဘန််း ခ ီစ ်/ ကပါငမ် န  က်ခ ျောင််း Pretzels

က  ျောင််းမရှ  - အျော်းလပ်ရ ် ဟင််း ်ီးဟင််းရွ မ်   ်းစံ ဟင််း ်ီးဟင််းရွ မ်   ်းစံ ဟင််း ်ီးဟင််းရွ မ်   ်းစံ ဟင််း ်ီးဟင််းရွ မ်   ်းစံ 

 စ် ်ီးမ   ်းစံ  စ် ်ီးမ   ်းစံ  စ် ်ီးမ   ်းစံ  စ် ်ီးမ   ်းစံ 

1/2 pt. နျွော်းန     1/2 pt. နျွော်းန       1/2 pt. နျွော်းန     1/2 pt. နျွော်းန      
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အစျော ပ်ွ ကပါငမ် န  က်ခ ျောင််းမ ျော်း ဘဖလ  ်းအ ်ီးရွ ် Nuggets ဖလျောဖယအ်ထ ပ်    ်တလ်တွင်ရ ပ် ဟလျောလက်   ်ျော်း Nuggets

မရီနျောရျော က ျော ဟင််း ်ီးဟင််းရွ မ်   ်းစံ 10" ကတျ်ောတလီျော ဘစီ စ် က   ်နွန်အီ ငွ််းကက ျ်ော

ဟင််း ်ီးဟင််းရွ မ်   ်းစံ  စ် ်ီးမ   ်းစံ ဟင််း ်ီးဟင််းရွ မ်   ်းစံ ဟင််း ်ီးဟင််းရွ မ်   ်းစံ ဟင််း ်ီးဟင််းရွ မ်   ်းစံ 

 စ် ်ီးမ   ်းစံ 1/2 pt. နျွော်းန                                       စ် ်ီးမ   ်းစံ  စ် ်ီးမ   ်းစံ  စ် ်ီးမ   ်းစံ 

1/2 pt. နျွော်းန     1/2 pt. နျွော်းန     1/2 pt. နျွော်းန     1/2 pt. နျွော်းန     

18 19 20 21 22

တ နျောနငှ ခ်  စ ် Prime Griller ဟင််း ်ီးဟင််းရွ ဘ်ျောဂါ ဟလျောလ် က   ်ျော်း Nuggets အ ်ီးရွ တ်ျော   နငှ ်/Tostitos Chips ဘစ်ဒယဒ် ီပီဇျော

အ ျော်းညှပ်ကပါငမ် န  ် ဟနဘ်ျောဂါဘန််း အ မ်လ ပ်အျော်းလ ်းကက ျ်ော / Pretzels ပဲ/ထမင််း/ခ ီစ ်/ကပပျောင််း ဟင််း ်ီးဟင််းရွ မ်   ်းစံ 

ဟင််း ်ီးဟင််းရွ မ်   ်းစံ ဟင််း ်ီးဟင််းရွ မ်   ်းစံ ဟင််း ်ီးဟင််းရွ မ်   ်းစံ ဟင််း ်ီးဟင််းရွ မ်   ်းစံ  စ် ်ီးမ   ်းစံ 

 စ် ်ီးမ   ်းစံ  စ် ်ီးမ   ်းစံ  စ် ်ီးမ   ်းစံ  စ် ်ီးမ   ်းစံ 1/2 pt. နျွော်းန     

1/2 pt. နျွော်းန     1/2 pt. နျွော်းန                                           1/2 pt. နျွော်းန                                        1/2 pt. နျွော်းန                                          
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