
الئحة الطعام DE-ÖKO-044

تار�ــــخ القائمة 1  �
�د�ل ن�ا�� ( �

القائمة 2 (ن�ا��

اير الثالثاء 1 ف��
وات عض'&ة مقرمشة ز#ادي  جوز الهند الم�شور  جوالش د=ك رو;: مع فطر (فطر عضوي ، ك7&مة) (3.7) ،  طاطا عض'&ة ؛ خ-,
( , , ، ل@� (3) (عضوي: ل@�

وات عض'&ة مقرمشة ز#ادي  جوز الهند   ابC&7ا جوالش مع الفطر ( ابC&7ا عض'&ة ، فطر ، ك7&مة) (3.7) ،  طاطس عض'&ة ؛ خ-,
( , , ، ل@� (3) الم�شور (عضوي: ل@�

 :
FGاHاإلجازات: قائمة طعام 1 /  د=ل ن

اير األر#عاء 2 ف��
وات عض'&ة مقرمشة فواQه  بUض مخفوق (حلUب عضوي) (2.3) مع سHانخ (عضوي: سHانخ ، ك7&مة) (3) ،  طاطس عض'&ة ؛ خ-,
عض'&ة

وات عض'&ة مقرمشة فواQه  بUض مخفوق (حلUب عضوي) (2.3) مع سHانخ (عضوي: سHانخ ، ك7&مة) (3) ،  طاطس عض'&ة ؛ خ-,
عض'&ة

 :
FGاHاإلجازات: قائمة طعام 1 /  د=ل ن

اير الخم]س 3 ف��
: الخلUط (1،5،8) ، صلصة األعشاب (الحلUب العضوي) (1،3،7) ، الHطاطس المهروسة (العض'&ة: الHطاطس

,b ي  سمك السلمون ال��
(الحلUب) (3) ؛ سلطة التفاح والجزر (عضوي: جزر ، تفاح ،

اء العض'&ة) (1،2،7) ، صلصة األعشاب (الحلUب العضوي) اء مع  ذر الiتان (الحنطة الخ-,  ، (1،3،7) بولUت الحنطة الخ-,
الHطاطس المهروسة (العض'&ة: الHطاطس ، الحلUب) (3) ؛ سلطة التفاح والجزر (عضوي: جزر ، تفاح)

 :
FGاHاإلجازات: قائمة طعام 1 /  د=ل ن

اير الجمعة 4 ف��
, الم�شور العضوي &لn: عضوي ملون (1) ، صلصة ال�شامUل مع الحمص والجزر والثوم المعمر (الحلUب العضوي) (1،3) والج@� oسب� 
وات مقرمشة فواQه عض'&ة (3) ؛ خ-,

, الم�شور العضوي &لn: عضوي ملون (1) ، صلصة ال�شامUل مع الحمص والجزر والثوم المعمر (الحلUب العضوي) (1،3) والج@� oسب� 
وات مقرمشة فواQه عض'&ة (3) ؛ خ-,

 :
FGاHاإلجازات: قائمة طعام 1 /  د=ل ن

اير , 7 ف�� o@االثن وات عض'&ة مقرمشة فواQه عض'&ة &لn: عضوي (1) ، صلصة طماطم  ابC&7ا (عض'&ة: طماطم ،  ابC&7ا) (7) ؛ خ-, oسب� وات عض'&ة مقرمشة فواQه عض'&ة &لn: عضوي (1) ، صلصة طماطم  ابC&7ا (عض'&ة: طماطم ،  ابC&7ا) (7) ؛ خ-, oسب�
وات عض'&ة , الiراث  الuمون (عضوي: كراث ، ق7ع) ، صلصة أعشاب (حلUب عضوي) (3.7) ،  طاطس عض'&ة ؛ خ-, o@مقالة =قط 
مقرمشة فواQه عض'&ة

اير الثالثاء 8 ف��
وات مقرمشة ز#ادي المشمش (عضوي: ز#ادي ، مشمش)  دجاج مقn: مع الHازالء والجزر (ك7&مة عض'&ة) (1،3،7) ، أرز عضوي ؛ خ-,
(3)

وات مقرمشة ز#ادي المشمش (عضوي: ز#ادي  ، بUض مقn: مع الHازالء والجزر (ك7&مة عض'&ة) (1،2،3،7) ، أرز عضوي ؛ خ-,
(مشمش) (3

وات مقرمشة ز#ادي المشمش ل الجزر والسمسم (1،2،7،10) ، صلصة الiوسة (ك7&م عضوي) (3،7) ، أرز عضوي ؛ خ-, , Fش|ي� 
(3) (عضوي: ز#ادي ، مشمش)

اير األر#عاء 9 ف��
وات مقرمشة فواQه , القمح الuامل العضوي (1) ؛ خ-,  =خنة الفاصولUا مع الHطاطا العض'&ة والجزر ولحم الHقر العضوي (7) ، خ��
عض'&ة

وات مقرمشة فواQه عض'&ة , القمح الuامل العضوي (1) ؛ خ-, =خنة الفاصولUا مع الHطاطس العض'&ة والجزر والحمص (7) ، خ��
, العضوي) (3.7) ، أعشاب الطماطم (العض'&ة: الiوارك ، الحلUب) , الرعاة (الج@� ، (3) الخضار  الفرن مع ج@�
وات مقرمشة فواQه عض'&ة , �امل عضوي (1) ؛ خ-, خ��

اير الخم]س 10 ف��
وات : صلصة الuاري مع الiوسة والHازالء (ال7i&مة العض'&ة) (3،5،7) ، الHطاطا العض'&ة ؛ خ-,

,b (سمك السلمون) راجوت السمك 
(3) مقرمشة كوارك التفاح والقرفة (عضوي: كوارك ، حلUب ، تفاح)

وات مقرمشة : صلصة الuاري مع الiوسة والHازالء والسمسم (ك7&م عضوي) (3،7،10) ، الHطاطا العض'&ة ؛ خ-,
,b اذنجانHصلصة ال 

(3) كوارك التفاح والقرفة (عضوي: كوارك ، حلUب ، تفاح)
وات مقرمشة , القرن�Uط (1،2،3،7) ، صلصة الiر�م (ك7&مة عض'&ة) (1،3،7) ، أرز عضوي مع جزر م�شور و#قدو�س ؛ خ-, ة ج@� oفط� 
(3) كوارك التفاح والقرفة (عضوي: كوارك ، حلUب ، تفاح)

اير الجمعة 11 ف��
وات مقرمشة فواQه  مقالة معكرونة  صلصة ال7i&مة (عض'&ة: مكرونة ، ك7&مة) (1،3،7) ، جرج�o وتصدرت  ذور عHاد الشمس ؛ خ-,
عض'&ة

وات مقرمشة فواQه  مقالة معكرونة  صلصة ال7i&مة (عض'&ة: مكرونة ، ك7&مة) (1،3،7) ، جرج�o وتصدرت  ذور عHاد الشمس ؛ خ-,
عض'&ة

وات مقرمشة فواQه عض'&ة , م�شور عضوي (3) ؛ خ-, : (7) ، ج@�
FGاHن , oمعكرونة عض'&ة (1) مع بولون�

اير , 14 ف�� o@االثن وات عض'&ة مقرمشة فواQه عض'&ة وات عض'&ة) (7) ؛ خ-, فرفا�: عضوي (1) ، صلصة عدس حمراء (خ-, وات عض'&ة مقرمشة فواQه عض'&ة وات عض'&ة) (7) ؛ خ-, فرفا�: عضوي (1) ، صلصة عدس حمراء (خ-, وات عض'&ة مقرمشة فواQه عض'&ة =خنة الخضار (الخضار العض'&ة) (7) ، الHطاطا العض'&ة ؛ خ-,

اير الثالثاء 15 ف��
, (عضوي: حلUب ، أرز قص�o الحHة) (3) ؛  حساء الHازالء وك7&مة الHطاطس (عضوي: الHازالء والHطاطس والقشدة) (3.7) ؛ أرز  الل@�
وات عض'&ة مقرمشة عص�o التفاح خ-,

, (عضوي: حلUب ، أرز قص�o الحHة) (3) ؛  حساء الHازالء وك7&مة الHطاطس (عضوي: الHازالء والHطاطس والقشدة) (3.7) ؛ أرز  الل@�
وات عض'&ة مقرمشة عص�o التفاح خ-,

وات عض'&ة مقرمشة  حساء الHازالء وك7&مة الHطاطس (عضوي: الHازالء والHطاطس والقشدة) (3.7) ؛ الفطائر العض'&ة (1،2،3) ؛ خ-,
عص�o التفاح

اير األر#عاء 16 ف��
وات عض'&ة مقرمشة  بولوك مخبوز (1.5) ، صلصة اللUمون (حلUب عضوي) (1،3،7) ، أرز طماطم (عضوي: أرز ، طماطم) ؛ خ-,
فواQه عض'&ة

ة الدخن مع السمسم (1،2،10) ، صلصة اللUمون (الحلUب العضوي) (1،3،7) ، أرز الطماطم (عضوي: األرز والطماطم) ؛ oفط� 
وات عض'&ة مقرمشة فواQه عض'&ة خ-,

وات عض'&ة مقرمشة فواQه عض'&ة أعشاب الفلفل الحلو (عضوي: كوارك ، حلUب ،  ابC&7ا) (3) ،  طاطس عض'&ة ؛ خ-,

اير الخم]س 17 ف��
وات مقرمشة بودنغ الفانUلUا (حلUب , القمح الuامل العضوي (1) ؛ خ-,  =خنة المعكرونة النHاتUة (المعكرونة العض'&ة) (1.7) ، خ��
(عضوي) (3

وات مقرمشة بودنغ الفانUلUا (حلUب , القمح الuامل العضوي (1) ؛ خ-,  =خنة المعكرونة النHاتUة (المعكرونة العض'&ة) (1.7) ، خ��
(عضوي) (3

وات مقرمشة بودنغ الفانUلUا (حلUب عضوي) , �امل عضوي (1) ؛ خ-, (3) راتاتوي (فلفل ، كوسة ،  اذنجان ، طماطم) (7) ، خ��

اير الجمعة 18 ف��
تقال , عضوي م�شور (3) ؛ سلطة أوراق ملونة مع صلصة ال�#ادي وال�� , (لحم  قري عضوي) (7) ، ج@� oمكرونة عض'&ة (1) مع بولون� 
(3) (ال�#ادي العضوي)

تقال (ال�#ادي , عضوي م�شور (3) ؛ سلطة أوراق ملونة مع صلصة ال�#ادي وال�� : (7) ، ج@�
FGاHن , oمعكرونة عض'&ة (1) مع بولون� 

(العضوي) (3
: صلصة الخردل والتفاح المعتدل (الحلUب العضوي) (3،7،8) ، الHطاطا العض'&ة مع السمسم (10) ؛ سلطة

,b اء  الفاصولUا الخ-,
تقال (ال�#ادي العضوي) (3) أوراق ملونة مع صلصة ال�#ادي وال��

اير , 21 ف�� o@االثن
وات عض'&ة مقرمشة  كوارك طماطم سمسم مع كراث (عضوي: كوارك ، حلUب ، طماطم ، كراث) (3.10) ،  طاطس عض'&ة ؛ خ-,
فواQه عض'&ة

وات عض'&ة مقرمشة  كوارك طماطم سمسم مع كراث (عضوي: كوارك ، حلUب ، طماطم ، كراث) (3.10) ،  طاطس عض'&ة ؛ خ-,
فواQه عض'&ة

وات  برو�n: مع  ذور عHاد الشمس (برو�n: عضوي) (7) ، أرز عضوي ، صلصة ك7&مة الجزر (عضوي: جزر ، حلUب) (3.7) ؛ خ-,
عض'&ة مقرمشة فواQه عض'&ة

اير الثالثاء 22 ف��
وات عض'&ة مقرمشة كوارك الiرز  كرات الدواجن (1،2) ، أرز عضوي ، صلصة طماطم  ابC&7ا (عض'&ة: طماطم ،  ابC&7ا) (7) ؛ خ-,
(3) (عضوي: كوارك ، حلUب ، كرز)

وات عض'&ة مقرمشة كوارك  فالفل (كرات الحمص) (1.7) ، أرز عضوي ، صلصة طماطم  ابC&7ا (عض'&ة: طماطم ،  ابC&7ا) (7) ؛ خ-,
(3) الiرز (عضوي: كوارك ، حلUب ، كرز)

وات عض'&ة مقرمشة كوارك الiرز (عضوي  :حساء الHطاطس  الiراث مع العدس األحمر (عضوي: الHطاطس ، الiراث) (7) ؛ خ-,
(كوارك ، حلUب ، كرز) (3

اير األر#عاء 23 ف��
:  صلصة

, (1.5) ، أرز  األعشاب (أرز عضوي) ، صلصة برتقال (حلUب عضوي) (1.3.7) ؛ ملفوف صي�, o@الطح  :nسمك فحم مق 
: عضوي)

اللUمون (ملفوف صي�,
:  صلصة

ة نHاتUة مع  ذر الiتان (1،2،7) ، أرز  األعشاب (أرز عضوي) ، صلصة برتقال (حلUب عضوي) (1،3،7) ؛ ملفوف صي�, oفط� 
: عضوي)

اللUمون (ملفوف صي�,
, ) (1،2،3) ، صلصة الطماطم (الطماطم العض'&ة) (7) ؛ ملفوف , (العض'&ة: المعكرونة والحلUب والج@�  المعكرونة المخبوزة  الج@�
: عضوي)

:  صلصة اللUمون (ملفوف صي�,
صي�,

اير الخم]س 24 ف��
ائح الجزر والفلفل الحلو (المعكرونة العض'&ة) (1.7) والصلصة الحلوة والحامضة (4.7) ؛ و�n: و��  مقالة المعكرونة التا=الند=ة مع ال��
وات مقرمشة فواQه عض'&ة خ-,

ائح الجزر والفلفل الحلو (المعكرونة العض'&ة) (1.7) والصلصة الحلوة والحامضة (4.7) ؛ و�n: و��  مقالة المعكرونة التا=الند=ة مع ال��
وات مقرمشة فواQه عض'&ة خ-,

وات مقرمشة فواQه عض'&ة , القمح الuامل العضوي (1) ؛ خ-, مرق العدس مع الHطاطس العض'&ة (7) ، خ��

اير الجمعة 25 ف��
قوق المصن'ع من وات مقرمشة كومبوت ال��  بورشت (ك7&م عضوي) (3.7) ؛ عصUدة السمUد (عضوي: حلUب ، سمUد) (1.3) ؛ خ-,
الخ'خ العضوي

قوق المصن'ع من وات مقرمشة كومبوت ال��  بورشت (ك7&م عضوي) (3.7) ؛ عصUدة السمUد (عضوي: حلUب ، سمUد) (1.3) ؛ خ-,
الخ'خ العضوي

وات  حساء ك7&مة القرن�Uط مع الHقدو�س المفروم و#ذور عHاد الشمس (حلUب عضوي) (3.7) ؛ الفطائر العض'&ة (1،2،3) ؛ خ-,
قوق المصن'ع من الخ'خ العضوي مقرمشة كومبوت ال��

اير , 28 ف�� o@االثن &لn: عضوي (1) مع �ار#ونارا (لحم دواجن) (حلUب عضوي) (3.7) ؛ سلطة الطماطم (طماطم عض'&ة) oسب� &لn: عضوي (1) مع صلصة الفطر (فطر عضوي) (حلUب عضوي) (3.7) ؛ سلطة الطماطم (طماطم عض'&ة) oسب� , ، ك7&مة) (3.10) ؛ سلطة الطماطم (طماطم عض'&ة) ة السمسم (عضوي:  طاطس ، ج@� جراتان الHطاطس  ق��


