
                                                     ( 69)رمضان69 ماه خرداد ه غذاییمبرنا

 شام نوع دو شام نوع یک دوناهار نوع   یکناهار نوع  تاریخ هفته ایام

 زیتون-کنسرو لوبیا  استانبولی پلو با ماست ماست-چلو خورشت لوبیا سبز زیتون– نثار پلو با گوشت 1/3/69 دوشنبه

 میوه-دوغ– خام کوکتلبا  تخم مرغ  میوه- خیارشور -گوجه -خوراک کتلت  ماست -کشک بادمجان آبلیمو -گوجه فرنگی -جلو جوجه کباب 2/3/69 سه شنبه

 سوپ-خیارشور-گوجه فرنگی-گوشتناگت   خیارشور–خوراک مرغ با قارچ  سوپ–مرغ با گوجه چلوکباب کوبیده  با ماست بادمجان چلوخورشت قیمه 3/3/69 چهارشنبه

 4/3/69 پنجشنبه
 میوه -سوپ - دوغ-خام قارچتخم مرغ با  میوه--سوپ-ماست  -عدس پلو  ماست– یسبز قورمهچلو خورشت              

   5/3/69 جمعه
 

 

 (2)نوع افطاری (1)نوع افطاری  (2)غذای نوع سحری (1)غذای نوع سحری تاریخ  هفته ایام

 9/3/69 شنبه
 ساالد شیرازی-چلو خورشت لوبیا سبز  ساالد شیرازی -نثار پلو با گوشت

 -نان چایی -سوپ–چلو خورشت کرفس

 میوه
 میوه -نان چایی– سوپ -کره-گوجه-تخم مرغ

 7/3/69 یکشنبه
 با ماست کلم پلو آبلیمو-گوجه فرنگی -جلو جوجه کباب

 -سوپ–گوشت باگوجه چلوکباب کوبیده 

 میوه-آش-کره
 میوه -آش - دوغ-الویه بسته بندیساالد 

 8/3/69 دوشنبه

 ساالد شیرازی-ماست استانبولی با  ساالد شیرازی -چلوخورشت قیمه 
 -–خیارشور-شینسل مرغ با گوجه فرنگی

 زولبیا- میوه

 -سوپ-خوراک کنسرو ماهی با گوجه و خیارشور

 زولبیا



 6/3/69 سه شنبه

 زیتون-آبلیمو -سبزی پلو با ماهی قزل اال
-گوجه فرنگی با  مرغ چلو کباب کوبیده

 سوپ

 -سوپ– خیار شور- خوراک مرغ با قارچ

 میوه

 -زیتون –با قارچکنسرو لوبیا 

 میوه--سوپ

 11/3/69 چهارشنبه
 ماست-ماکارونی با سس گوجه   ماست -چلو خورشت قیمه بادمجان

شله –ماست – یسبز قورمهچلو خورشت 

 زرد

شله  -زیتونخیارشور -گوجه فرنگی-ناگت گوشت -

 زرد

 11/3/69 پنجشنبه

 زیتون-کوفته تبریزی زیتون -باقالی پلو با گوشت
-آش-خیارشور -گوجه -خوراک همبرگر 

 میوه
 میوه-آش -دوغ-تخم مرغ با سیب زمینی خام

 سوپ -دوغ -تخم مرغ با قارچ خام سوپ  -زیتون -چلوکنسرو ماهی  با ماست  چلوخورشت قیمه زیتون-زرشک پلو با مرغ 12/3/69 جمعه

 13/3/69 شنبه
 با ماست کلم پلو ماست– یسبز قورمهچلو خورشت 

نان  -سوپ-خیارشور-خوراک مرغ با قارچ

 میوه -چایی
 میوه -نان چایی -زیتون سوپ–کنسرو لوبیا

 میوه-دوغ  -تخم مرغ با کوکتل خام           میوه -سوپ  -دوغ-چلو خورشت کرفس ماست-خورشت لوبیا سبزچلو  آبلیمو-گوجه فرنگی -جلو جوجه کباب 14/3/69 یکشنبه

 15/3/69 دوشنبه
 چلوخورشت قیمه  با ماست زیتون-آبلیمو –سبزی پلو با ماهی تیالپیا 

-آش -خیارشور -گوجه -کتلت خوراک

 زولبیا
 زولبیا-آش -دوغ -تخم مرغ با قارچ خام

 19/3/69 سه شنبه
 ماست  -عدس پلو  زیتون -نثار پلوبا گوشت

 -میوه –خیارشور -گوجه–شینسل مرغ 

 سوپ 
 سوپ -میوه  -دوغ -ساالد الویه بسته بندی 

 نان چایی - شله زرد –زیتون –کنسرو لوبیا قارچ نان چایی - شله زرد -استانبولی با ماست ماست-سس گوجه ماکارونی  ماست – بادمجان چلو خورشت قیمه 17/3/69 چهارشنبه

 18/3/69 پنجشنبه
 ماست– یسبز قورمهچلو خورشت  زیتون-زرشک پلو با مرغ

 – خیارشور -گوجه -خوراک همبرگر 

 آش-میوه
 آش-میوه  -خیارشور -گوجه فرنگی-ناگت گوشت

 سوپ -دوغ-تخم مرغ با سیب زمینی خام سوپ- دوغچلوخورشت قیمه با  زیتون-کوفته تبریزی       زیتون -باقالی پلو با گوشت 16/3/69 جمعه



 21/3/69 شنبه
 ساالد شیرازی-استانبولی با ماست آبلیمو-گوجه فرنگی  -چلو جوجه کباب

 -آش-ماست -چلو خورشت کرفس

 میوه -زولبیا
 میوه -زولبیا -آش - -کره -گوجه-تخم مرغ 

 21/3/69 یکشنبه

 ماست-سس گوجه ماکارونی با  زیتون-آبلیمو -سبزی پلو با ماهی قزل اال
 -حلوا–خیارشور -گوجه–شینسل مرغ 

 میوه
 میوه -حلوا - دوغ-ساالد الویه بسته بندی

 22/3/69 دوشنبه
 ماست – بادمجان چلو خورشت قیمه

-گوجه فرنگی با  مرغ چلو کباب کوبیده

 سوپ
 آش -دوغ -تخم مرغ با قارچ خام آش -زیتون -کنسرو ماهی چلو

 23/3/69 شنبه سه
 ماست-چلو خورشت لوبیا سبز  زیتون-پلو با گوشت نثار

 –گوشت  چلو کباب کوبیده

  میوه -کره-شله زرد-گوجه فرنگی
 میوه- شله زرد-خیارشور -گوجه فرنگی-ناگت مرغ

 24/3/69 چهارشنبه
 ساالد شیرازی-عدس پلو با  ماست ماست-قورمه سبزیچلو خورشت 

 – سوپ -خیارشور  -خوراک مرغ با قارچ 

 نان چایی
 نان چایی -سوپ -خیارشور گوجهماهی با کنسرو  

 25/3/69 پنجشنبه
 کشک بادمجان با ماست آبلیمو -چلو جوجه کباب با گوجه فرنگی

 -آش - خیارشور -گوجه -خوراک کتلت 

 میوه
 میوه -آش -دوغ-زیتون-کنسرو لوبیا 

 29/3/69 جمعه

 زیتون -کوفته تبریزی چلوخورشت قیمه با ماست
 –خیارشور -گوجه–شینسل مرغ 

 زولبیا –سوپ
 زولبیا -سوپ  -دوغ -تخم مرغ با قارچ خام

  زیتون -پلو با مرغ زرشک 27/3/69 شنبه

 
 میوه -سوپ –دوغ  -تخم مرغ با کوکتل خام میوه-سوپ  -عدس پلو  با  ماست   ماست-سس گوجه با ماکارونی 

 28/3/69 یکشنبه
  با ماست استانبولی زیتون- آبلیمو -با ماهی قزل االسبزی پلو 

 –گوشت  چلو کباب کوبیده

 میوه -آش– گوجه فرنگی
 میوه -آش -دوغ-ساالد الویه بسته بندی        

نان  -سوپ–دوغ  -کره -سیب زمینی–تخم مرغ نان  -سوپ–زیتون  -چلو کنسرو ماهی زیتون-کوفته تبریزی  ماست-قورمه سبزیچلو خورشت  26/3/69 دوشنبه



 چایی چایی

 31/3/69 شنبه سه

 ماست-چلو خورشت لوبیا سبز ماست-نثار پلوبا گوشت
-شله زرد  -ماست- چلو خورشت کرفس

 میوه
 میوه--شله زرد  -زیتون-با قارچکنسرو لوبیا 

 31/3/69 چهارشنبه

 ماست – بادمجان چلو خورشت قیمه
-گوجه فرنگی با  مرغ چلو کباب کوبیده

 سوپ

-آش-خیارشور -گوجه -خوراک همبرگر

 زولبیا
 زولبیا-آش –خیارشور -گوجه فرنگی-ناگت گوشت

    
 

 

 

 .وضمزیع خضاهد شدها  بندی در محل خضابگاهپنحر بصضرت بسته  در طضل ماه مبارک رمضان خرما و مز  به وضیح  ات   ال

  برنامه غذایی قابل وغححر خضاهد بضد. ،المز  به ذکر ات  در صضرت عد  وجضد مضاد اولحه در بامزار -

  ساعت توزیع غذا*

                                                         03/29الی 03/96  خضابگاهی برادران  تلف ترویس مجتمعافطاری 

 54/30الی  33/ 54تلف ترویس مجتمع خضابگاهی برادران   تحری   

 اداره تغذیه دانشگاه زنجان                                                                         


