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تاري    خ 1القائمة  ي
 

بديل نبات ي) 2القائمة 
 

(نبات

ن  يللي عضوي  مايو2االثني  وات عضوية مقرمشة فواكه عضوية (7) (طماطم ، بابريكا: عضوية)، صلصة طماطم بابريكا  (1)سبي  ؛ خضن يللي عضوي  وات عضوية مقرمشة فواكه عضوية (7) (طماطم ، بابريكا: عضوية)، صلصة طماطم بابريكا  (1)سبي  ؛ خضن
ن الكراث بالكمون  وات عضوية (3.7) (حليب عضوي)، صلصة أعشاب  (كراث ، قرع: عضوي)مقالة يقطي  ، بطاطس عضوية ؛ خضن  

مقرمشة فواكه عضوية

 مايو3الثالثاء 
وات مقرمشة زبادي المشمش  (1،3،7) (كريمة عضوية)دجاج مقلي مع البازالء والهليون  زبادي: عضوي)، أرز عضوي ؛ خضن  ، 

3 )(مشمش )

وات مقرمشة زبادي المشمش  (1،2،3،7) (كريمة عضوية)بيض مقلي مع البازالء والهليون  زبادي: عضوي)، أرز عضوي ؛ خضن  ، 

3 )(مشمش )

ل الجزر والسمسم  ن وات مقرمشة زبادي المشمش (3،7) (كريم عضوي)، صلصة الكوسة  (1،2،7،10)شنيي  ، أرز عضوي ؛ خضن  

(زبادي ، مشمش: عضوي)  (3)

 مايو4األربعاء 
ن القمح الكامل العضوي  (7)يخنة الفاصوليا مع البطاطا العضوية والجزر ولحم البقر العضوي  وات مقرمشة فواكه (1)، خي  ؛ خضن  

عضوية
ن القمح الكامل العضوي  (7)يخنة الفاصوليا مع البطاطس العضوية والجزر والحمص  وات مقرمشة فواكه عضوية (1)، خي  ؛ خضن

ن الرعاة  ن العضوي)الخضار بالفرن مع جي  (الكوارك ، الحليب: العضوية)، أعشاب الطماطم  (3.7) (الجي   (3) 

،



ن كامل عضوي  وات مقرمشة فواكه عضوية (1)خي  ؛ خضن

 مايو5الخميس 
ي صلصة الكاري مع الكوسة والبازالء  (سمك السلمون)راجوت السمك 

ن
وات (3،5،7) (الكريمة العضوية)ف ، البطاطا العضوية ؛ خضن  

(كوارك ، حليب ، تفاح: عضوي)مقرمشة كوارك التفاح والقرفة   (3)

ي صلصة الكاري مع الكوسة والبازالء والسمسم 
ن
وات مقرمشة (3،7،10) (كريم عضوي)صلصة الباذنجان ف ، البطاطا العضوية ؛ خضن  

(كوارك ، حليب ، تفاح: عضوي)كوارك التفاح والقرفة   (3)

ن القرنبيط  ة جي  وات (1،3،7) (كريمة عضوية)، صلصة الكركم  (1،2،3،7)فطي  ، أرز عضوي مع جزر مبشور وبقدونس ؛ خضن  

(كوارك ، حليب ، تفاح: عضوي)مقرمشة كوارك التفاح والقرفة   (3)

 مايو6الجمعة 
وات مقرمشة (1،3،7) (مكرونة ، كريمة: عضوية)مقالة معكرونة بصلصة الكريمة  ، جرجي  وتصدرت بذور عباد الشمس ؛ خضن  

فواكه عضوية

وات مقرمشة (1،3،7) (مكرونة ، كريمة: عضوية)مقالة معكرونة بصلصة الكريمة  ، جرجي  وتصدرت بذور عباد الشمس ؛ خضن  

فواكه عضوية
ي  (1)معكرونة عضوية 

ن نبات  ن مبشور عضوي  (7)مع بولوني  وات مقرمشة فواكه عضوية (3)، جي  ؛ خضن

ن  وات عضوية)، صلصة عدس حمراء  (1)فرفالي عضوي  مايو9االثني  وات عضوية مقرمشة فواكه عضوية (7) (خضن ؛ خضن وات عضوية)، صلصة عدس حمراء  (1)فرفالي عضوي  وات عضوية مقرمشة فواكه عضوية (7) (خضن ؛ خضن وات عضوية مقرمشة فواكه عضوية (7) (الخضار العضوية)يخنة الخضار  ، البطاطا العضوية ؛ خضن

 مايو10الثالثاء 
وات عضوية مقرمشة زبادي بجوز الهند المبشور (3.7) (فطر عضوي ، كريمة)جوالش ديك رومي مع فطر  ، بطاطا عضوية ؛ خضن  

ن: عضوي) ن ، لي  (لي   (3)

وات عضوية مقرمشة زبادي بجوز الهند (3.7) (بابريكا عضوية ، فطر ، كريمة)بابريكا جوالش مع الفطر  ، بطاطس عضوية ؛ خضن  

ن: عضوي)المبشور  ن ، لي  (لي   (3)

وات (3) (حليب عضوي)، صلصة كاري  (1.7) (كسكس ، كوسة ، فلفل: عضوي)مقالة الكسكس مع الكوسة والفلفل  ؛ خضن  

ن: عضوي)عضوية مقرمشة زبادي بجوز الهند المبشور  ن ، لي  (لي   (3)

 مايو11األربعاء 
ائح الجزر والفلفل الحلو  وكلي وشر والصلصة الحلوة والحامضة (1.7) (المعكرونة العضوية)مقالة المعكرونة التايالندية مع الي   (4.7) 

وات مقرمشة فواكه عضوية ؛ خضن

ائح الجزر والفلفل الحلو  وكلي وشر والصلصة الحلوة والحامضة (1.7) (المعكرونة العضوية)مقالة المعكرونة التايالندية مع الي   (4.7) 

وات مقرمشة فواكه عضوية ؛ خضن
ن القمح الكامل العضوي  (7)مرق العدس مع البطاطس العضوية  وات مقرمشة فواكه عضوية (1)، خي  ؛ خضن

 مايو12الخميس 
ن  ي بصلصة (1.3.7) (حليب عضوي)، صلصة برتقال  (أرز عضوي)، أرز باألعشاب  (1.5)سمك فحم مقلي بالطحي 

؛ ملفوف صينن  

ي عضوي)الليمون 
(ملفوف صينن

ة نباتية مع بذر الكتان  ي (1،3،7) (حليب عضوي)، صلصة برتقال  (أرز عضوي)، أرز باألعشاب  (1،2،7)فطي 
؛ ملفوف صينن  

ي عضوي)بصلصة الليمون 
(ملفوف صينن

ن  ن: العضوية)المعكرونة المخبوزة بالجي  ؛ ملفوف (7) (الطماطم العضوية)، صلصة الطماطم  (1،2،3) (المعكرونة والحليب والجي   

ي بصلصة الليمون 
ي عضوي)صينن

(ملفوف صينن

 مايو13الجمعة 
وات عضوية مقرمشة فواكه (3) (سبانخ ، كريمة: عضوي)مع سبانخ  (2.3) (حليب عضوي)بيض مخفوق  ، بطاطس عضوية ؛ خضن  

عضوية

وات عضوية مقرمشة فواكه (3) (سبانخ ، كريمة: عضوي)مع سبانخ  (2.3) (حليب عضوي)بيض مخفوق  ، بطاطس عضوية ؛ خضن  

عضوية

ن  ن ، باذنجان ، صويا مفروم: عضوي)مسقعة مخبوزة بالجي  ن ، لي  وات عضوية مقرمشة فواكه (7 ، 4 ، 3) (بطاطس ، جي  ؛ خضن  

عضوية

ن   مايو16االثني 
يللي عضوي ملون  ن المبشور العضوي (1،3) (الحليب العضوي)، صلصة البشاميل مع الحمص والجزر والثوم المعمر  (1)سبي  والجي   

وات مقرمشة فواكه عضوية (3) ؛ خضن

يللي عضوي ملون  ن المبشور العضوي (1،3) (الحليب العضوي)، صلصة البشاميل مع الحمص والجزر والثوم المعمر  (1)سبي  والجي   

وات مقرمشة فواكه عضوية (3) ؛ خضن

ن  وات بطاطا ملونة مخبوزة بالجي  ن: عضوي)مقالة خضن وات مقرمشة فواكه (7)، صلصة طماطم  (3.7) (بطاطس ، جي  ؛ خضن  

عضوية

 مايو17الثالثاء 
يحة لحم ديك رومي  ي صلصة كريمة  (بطاطا عضوية)، بطاطا مهروسة  (1)شر

ن
وات (3.7) (كريمة عضوية)، ملفوف سافوي ف ؛ خضن  

(كوارك ، توت أزرق ، حليب: عضوي)مقرمشة كوارك التوت   (3)

ي صلصة الكريمة  (بطاطا عضوية)، بطاطا مهروسة  (1،2،4)إسكالوب الصويا 
ن
وات (3،7) (كريمة عضوية)، ملفوف سافوي ف ؛ خضن  

(كوارك ، توت أزرق ، حليب: عضوي)مقرمشة كوارك التوت   (3)

ي صلصة كاري معتدلة 
ن
وكلي ف وات مقرمشة كوارك التوت  (3.7) (حليب عضوي)خرق الي  كوارك ، توت: عضوي)، أرز عضوي ؛ خضن  

3 )(أزرق ، حليب )

 مايو18األربعاء 
قوق المصنوع من (1.3) (حليب ، سميد: عضوي)؛ عصيدة السميد  (3.7) (كريم عضوي)بورشت  وات مقرمشة كومبوت الي  ؛ خضن  

الخوخ العضوي

قوق المصنوع من (1.3) (حليب ، سميد: عضوي)؛ عصيدة السميد  (3.7) (كريم عضوي)بورشت  وات مقرمشة كومبوت الي  ؛ خضن  

الخوخ العضوي

وات (1،2،3)؛ الفطائر العضوية  (3.7) (حليب عضوي)حساء كريمة القرنبيط مع البقدونس المفروم وبذور عباد الشمس  ؛ خضن  

قوق المصنوع من الخوخ العضوي مقرمشة كومبوت الي 

 مايو19الخميس 
وات عضوية مقرمشة (أرز ، طماطم: عضوي)، أرز طماطم  (1،3،7) (حليب عضوي)، صلصة الليمون  (1.5)بولوك مخبوز  ؛ خضن  

فواكه عضوية

ة الدخن مع السمسم  ؛ (األرز والطماطم: عضوي)، أرز الطماطم  (1،3،7) (الحليب العضوي)، صلصة الليمون  (1،2،10)فطي   

وات عضوية مقرمشة فواكه عضوية خضن
وات عضوية مقرمشة فواكه عضوية (3) (كوارك ، حليب ، بابريكا: عضوي)أعشاب الفلفل الحلو  ، بطاطس عضوية ؛ خضن

 مايو20الجمعة 
ن  (1)مكرونة عضوية  ن عضوي مبشور  (7) (لحم بقري عضوي)مع بولوني  تقال (3)، جي  ؛ سلطة أوراق ملونة مع صلصة الزبادي والي   

(الزبادي العضوي)  (3)

ي  (1)معكرونة عضوية 
ن نبات  ن عضوي مبشور  (7)مع بولوني  تقال  (3)، جي  الزبادي)؛ سلطة أوراق ملونة مع صلصة الزبادي والي   

3 )(العضوي )

ي صلصة الخردل والتفاح المعتدل 
ن
اء ف ؛ سلطة (10)، البطاطا العضوية مع السمسم  (3،7،8) (الحليب العضوي)الفاصوليا الخضن  

تقال  (الزبادي العضوي)أوراق ملونة مع صلصة الزبادي والي   (3)

ن  يللي عضوي  مايو23االثني  (طماطم عضوية)؛ سلطة الطماطم  (3.7) (حليب عضوي) (لحم دواجن)مع كاربونارا  (1)سبي  يللي عضوي  (طماطم عضوية)؛ سلطة الطماطم  (3.7) (حليب عضوي) (فطر عضوي)مع صلصة الفطر  (1)سبي  ة السمسم  ن ، كريمة: عضوي)جراتان البطاطس بقشر (طماطم عضوية)؛ سلطة الطماطم  (3.10) (بطاطس ، جي 

 مايو24الثالثاء 
وات عضوية مقرمشة كوارك الكرز (7) (طماطم ، بابريكا: عضوية)، أرز عضوي ، صلصة طماطم بابريكا  (1،2)كرات الدواجن  ؛ خضن  

(كوارك ، حليب ، كرز: عضوي)  (3)

وات عضوية مقرمشة (7) (طماطم ، بابريكا: عضوية)، أرز عضوي ، صلصة طماطم بابريكا  (1.7) (كرات الحمص)فالفل  ؛ خضن  

(كوارك ، حليب ، كرز: عضوي)كوارك الكرز   (3)

وات عضوية مقرمشة كوارك الكرز  (7) (البطاطس ، الكراث: عضوي)حساء البطاطس بالكراث مع العدس األحمر  عضوي)؛ خضن : 

3 )(كوارك ، حليب ، كرز )

 مايو25األربعاء 
ن القمح الكامل العضوي  (7) (البطاطس ، الكراث ، الجزر: عضوي)العدس ، مرق البطاطس مع الكراث والجزر  وات (1)، خي  ؛ خضن  

عضوية مقرمشة فواكه عضوية

ن القمح الكامل العضوي  (7) (البطاطس ، الكراث ، الجزر: عضوي)العدس ، مرق البطاطس مع الكراث والجزر  وات (1)، خي  ؛ خضن  

عضوية مقرمشة فواكه عضوية

وات مقلية ملونة مع فاصوليا  وات عضوية)خضن (خضن  (7) ، tsatsiki (كوارك ، حليب ، خيار: عضوي) (3) ن عضوي كامل ، خي   (1) 

وات عضوية مقرمشة فواكه عضوية ؛ خضن

(مغلق)عطلة  مايو26الخميس  (مغلق)عطلة  (مغلق)عطلة 

(إصدار قصي  األجل)إجازة  مايو27الجمعة  (إصدار قصي  األجل)إجازة  ي / 1قائمة طعام : اإلجازات
بديل نبات 

ن   مايو30االثني 
ن  (3.7) (البازالء والبطاطس والقشدة: عضوي)حساء البازالء وكريمة البطاطس  ؛ (3) (حليب ، أرز قصي  الحبة: عضوي)؛ أرز باللي   

وات عضوية مقرمشة عصي  التفاح خضن

ن  (3.7) (البازالء والبطاطس والقشدة: عضوي)حساء البازالء وكريمة البطاطس  ؛ (3) (حليب ، أرز قصي  الحبة: عضوي)؛ أرز باللي   

وات عضوية مقرمشة عصي  التفاح خضن

وات عضوية (1،2،3)؛ الفطائر العضوية  (3.7) (البازالء والبطاطس والقشدة: عضوي)حساء البازالء وكريمة البطاطس  ؛ خضن  

مقرمشة عصي  التفاح

 مايو31الثالثاء 
ن القمح الكامل العضوي  (1.7) (المعكرونة العضوية)يخنة المعكرونة النباتية  وات مقرمشة بودنغ الفانيليا  (1)، خي  حليب)؛ خضن  

3 )(عضوي )

ن القمح الكامل العضوي  (1.7) (المعكرونة العضوية)يخنة المعكرونة النباتية  وات مقرمشة بودنغ الفانيليا  (1)، خي  حليب)؛ خضن  

3 )(عضوي )
ن كامل عضوي  (7) (فلفل ، كوسة ، باذنجان ، طماطم)راتاتوي  وات مقرمشة بودنغ الفانيليا  (1)، خي  (حليب عضوي)؛ خضن  (3)


