
                        

 دانشگاه زنجان  -69ماه  مهربرنامه غذایی 

)نیم  3ناهار نوع 2ناهار نوع  1ناهار نوع  صبحانه ایام هفته تاریخ

 پرس(

 2شام نوع  1شام نوع 

 ----- --------                                                               ------- تاسوعای حسینی ------ 696/69 شنبه

 ------ --------  ------- عاشورای حسینی ------ 6//696 یکشنبه

  01//696 دوشنبه
نان  -شیر-مربا-کره

 وچای

 -چلوکباب کوبیده با گوجه فرنگی

 سوپ
 دوغ-ساالد الویه بسته بندی      چلو خورشت قیمه با ماست  ترشیبا ماکارونی 

نان و  -پنیر --حلوا ارده 00//696 سه شنبه

 چای
 ماست-چلو خورشت قورمه سبزی

مرغ با گوجه چلوکباب کوبیده 

 سوپ  - فرنگی
 میوه-خوراک مرغ با قارچ 

-ناگت گوشت با گوجه و خیارشور

 میوه

 نان و چای-پنیر-شیر    01//696 چهار شنبه
 ماست-کرفس چلو خورشت  گوجه فرنگی  –چلو جوجه کباب 

-کرفسچلو خورشت 

 )نیم پرس(ماست
 دوغ -تخم مرغ با قارچ خام  ترشی –چلو کنسرو ماهی 

 نان و چای-عسل-کره 01//696 پنجشنبه
 میوه      -ماست استانبولی با    ماست- چلو خورشت قیمه بادمجان

 میوه –زیتون -کنسرو لوبیا با قارچ

 

     01//696 جمعه

نان و -شیر-مربا-کره 01//696 شنبه

 چای

 -کوبیده با گوجه فرنگیچلوکباب 

 سوپ
 ماکارونی با ترشی 

چلوکباب کوبیده با گوجه 

 سوپ -فرنگی
 دوغ-خیارشور-گوجه-مرغناگت  عدس پلو با ماست

 نان و چای-عسل-کره 09//696 یکشنبه
  چلو خورشت قیمه با ماست لیمو ترش-ماهی تیالپیاسبزی پلو با 

-با ماست  کرفس چلو خورشت

 میوه
 میوه - دوغ -خام تخم مرغ با قارچ

  /0//696 دوشنبه
نان  -پنیر-تخم مرغ

 وچای

 ساالد الویه بسته بندی دوغ       ترشی -چلو کنسرو ماهی   کشک بادمجان با ماست گوجه فرنگی –چلو جوجه کباب 



نان و  -پنیر --حلوا ارده 09//696 سه شنبه

 میوه- با قارچ خوراک مرغ  کوفته تبریزی با زیتون ماست- چلو خورشت قیمه بادمجان چای
 دوغ-کره-تخم مرغ با گوجه فرنگی

      میوه-

 نان و چای-پنیر-شیر    06//696 چهار شنبه
  ماست-نثارپلو با گوشت

-چلو خورشت لوبیا سبز

  ماست

-چلو خورشت لوبیا سبز  

 )نیم پرس(  ماست
 زیتون-کنسرو لوبیا   گوجه -خیار شور-خوراک همبرگر

 نان و چای-عسل-کره 11//696 پنجشنبه
 میوه -ماست استانبولی با  ماست-سبزیچلو خورشت قورمه                                                                  

 –دوغ-تخم مرغ با سیب زمینی خام

 میوه

 میوه -کنسرو لوبیا  

  10//696 جمعه

نان و -شیر-مربا-کره 11//696 شنبه

 چای

 -با گوجه فرنگی چلوکباب کوبیده

 سوپ
 ترشیبا ماکارونی 

چلوکباب کوبیده با گوجه 

 سوپ -فرنگی
 دوغ-تخم مرغ با کوکتل خام عدس پلو با ماست

 نان و چای-عسل-کره 11//696 یکشنبه
 میوه -چلو خورشت قیمه با ماست   ماست استانبولی با  زیتون-زرشک پلو با مرغ

     -خیارشور-گوجه-گوشتناگت 

 میوه

  11//696 دوشنبه
نان  -پنیر-تخم مرغ

 وچای

 دوغ-تخم مرغ با سیب زمینی خام دوغ -با قارچ خوراک مرغ   کوفته تبریزی با زیتون ماست-نثار پلو با گوشت

نان و  -پنیر --حلوا ارده 11//696 سه شنبه

   کشک بادمجان با ماست گوجه فرنگی –چلو جوجه کباب  چای
 -وخیارشور خوراک کتلت با گوجه 

 میوه
 میوه-ساالد الویه بسته بندی دوغ 

 نان و چای-پنیر-شیر    19//696 چهار شنبه

 ماست -چلو خورشت قورمه سبزی
مرغ با چلوکباب کوبیده 

 سوپ  - گوجه فرنگی

مرغ با چلوکباب کوبیده 

) نیم   سوپ- گوجه فرنگی

 پرس(

 دوغ-تخم مرغ با قارچ خام ترشی -چلو کنسرو ماهی 

 نان و چای-عسل-کره /1//696 پنجشنبه
 دوغ -  بادمجان چلو خورشت قیمه

    با ماست کرفس چلو خورشت

 میوه

- زیتون -با قارجکنسرو لوبیا          

 میوه

 میوه -خیارشور-تن ماهی با گوجه 

  19//696 جمعه

نان و -شیر-مربا-کره 696/616 شنبه

 چای

 -چلوکباب کوبیده با گوجه فرنگی

 سوپ

چلوکباب کوبیده با  ترشیبا ماکارونی 

 سوپ -گوجه فرنگی

      -خیارشور-گوجه-مرغناگت  ماستاستانبولی با 
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-دوغ-تخم مرغ با سیب زمینی خام میوه-دوغ -با قارچ خوراک مرغ  کشک بادمجان با ماست چلو خورشت قیمه با ماست نان و چای-عسل-کره 696/611 یکشنبه

 میوه


