
 . أسبوع1
 طعم و
 محلي

 شرق أوسطي
و 

 عالمي

 خفیف
 و سھل الھضم 

 لإلختیار
 الحلو

 اإلثنین

 c, i, 3بولونیز نباتي 

 a,cمع سباكیتي الشوكة 

 a,d,iمخلي سمك البكالء 
 a,g,iمع صوصة خردل دیجو 

l, 3بطاطا 
 و سلطة الكرنب األحمر

 طاجن األرز
 i,3مع الدواجن 
 a و الخبز

 طازجةفاكھة 
 لإلختیار

 g,1لبن ثاخن بالفراولة 

 الثالثاء

 خرط في المقالة
 i,j"على طریقة الجیروس" 

  g,4مع التساتسیكي 
 و األرز

 سلطة الطماطم

 ،cجنوتشي من البطاطا 
  -سبانخ

صوصة قشطة بالجبن 
1,2,a,c,g 

 و سلطة الطماطم

 a,1,3ستیك من الفراخ الرومي 
 a,f,g,i,j,1,3صوصة 

  -جزر -أذرة 
 خضار البروكولي

l, 3بطاطا 

 فاكھة طازجة

 األربعاء

 لحم بقري مطبوخ،
 a,g,i,l,3صوصة الفجل 

 كفتة بطاطس على شكل كرة
 8سلطة البنجر 

 iأرز بالخضار 
 aمع صوص الطماطم 

 مع a,d,iمخلي سمك موسى 
 a,gصوصة المقدونس 
 gبطاطس مھموكة 

 و
 8سلطة البنجر 

 فاكھة طازجة
 لإلختیار

أحمر مطبوخ من الثمار مع خلیط 
 a,g,1صوص الفانیلیا 

 الخمیس

 صدر دجاج مخبوز

 aخضار مقالة 
دوائر معجونة من عصیجة 

 c,iجریش الذرة 

یخني نباتي من العدس و 
 g,j,lالبطاطس 

 عصیدة محمرة مع
 ,a,f,g,i,j,1صوص 

 خضار الجزر
l, 3و بطاطا 

 فاكھة طازجة

 الجمعة

ى طریقة شریحة لحم محمرة عل
 , a,c,g,i,1,2,3الصیاد 

 و aصوص الطماطم 
 ,a,cمعكرونة 

 سلطة الخیار

 كوسة بلحم بقري مفروم في الفرن

 a,c,gمع جبن الرعاة 
 a,g,iو صوص الخضروات 

 مع g,iشوربة بطاطس 
 2،3،7سجق بوكفورست 

  aو الخبز 

 فاكھة طازجة
 لإلختیار

 g,1مھلبیة مع صوص الفانیلیا 

 السبت

حم مملح محمر بالعسل مع ل
 صوصة،

1,2,3,7,a,f,g,i,j 
 و gبازالء بالزبدة 

l, 3بطاطا 

قطع قرنبیط مغطاة بالجبن و 
 a,g,1محمرة 

 ,a,gمع صوص األعشاب 
 gبطاطس مھموكة 

 فاكھة طازجة
 لإلختیار

 خلیط من الفواكھ المطبوخة

 األحد

جالش من اللحم البقري 
1,3,a,f,g,i,j 

 و 3األحمر خضار الكرنب 
 a,cكبیبة الخبز 

كبیبة فراخ رومي بالخضار 
7,a,g,j 

 ,a,f,g,i,j,1.3صوص 
 جزر و

l, 3بطاطا 

 فاكھة طازجة
 لإلختیار
 g,1بودنج فانیلیا 

 تنویھ: ال یمكن إقصاء إمكانیة وجود آثار من مسببات حساسیة أخرى بسبب الظروف المحیطة بمركز التوزیع.
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 . أسبوع2
 وطعم 

 محلي

 شرق أوسطي
و 

 عالمي

 خفیف
 و سھل الھضم 

 لإلختیار
 الحلو

 اإلثنین
 cبیضتین  2

 a,g,jصوص الخردل 
l, 3بطاطا 

 سلطة الكرنب األحمر

دجاج باللیمون مع صوص حلیب 
 a,g,2جوز الھند 

 iخلیط من األرز البري 

, iطاجن جزر باللحم البقري 
  aخبز 

 فاكھة طازجة
 لإلختیار

 gبالشوكوالتة  لبن خاثر

 الثالثاء

شرائح لحم الخنزیر مغرقة بالبیض و 
 aمرشوش بمدقوق البقسمات 

 ,a,f,g,i,j,1.3مع اللیمون، صوص 
خضروات مختلفة على طریقة الیبتسج 

g 
l, 3و بطاطا 

 ,a,c,gتورتلیني محشوة 
 a,g,1مع صوص جورجونزوال 

 سلطة الطماطم

 شرائح من الفراخ الرومي
 a,f,g,i مع صوص القشطة

 خضار قیصر
 a,cمع معجون شبیتسلي 

 فاكھة طازجة

 األربعاء

 مع a,cسباكیتي 
 a,f,g,i,1صوص بوبلونیز 

 و سلطة الخیار

 مبشور البطاطس المحمر
مع صوص اللبن الخاثر 

 gباألعشاب 
 سلطة الخیار

 كریات الكفتة المطبوخة 
 c"على طریقة كونیجسبیرجر" 

 a,gمع دمعة بالكبر 
l, 3ا بطاط

 8سلطة البنجر 

 فاكھة طازجة
 لإلختیار

 g,1بودنج الفراولة 

 الخمیس

 لحم مخلل محمر مع
 a,f,g,i,j,1,3صوصة 

 3خضار الكرنب األحمر 
 a,l,3كبیبة تورنجن 

معكرونة في الفرن مع اللحم 
المفروم، الطماطم و جبن الرعاة 

1,a,c,g على 
 , a,iدمعة الفلفل األخضر 

 c,gبیض مخفوق 
 a,gبانخ س

l, 3بطاطا 
 فاكھة طازجة

 الجمعة
طاجن الفاصولیا مع 

 ,a,iاللحم البقري 
 aخبز 

 خضار بالكاري مع
 a,g,1أوراق السبانخ 

و مبشور البطاطس و الخضروات 
a,c  

فیلیھ سمك السلمون مغرق 
بالبیض و مرشوش بمدقوق 

 a,d,gالبقسمات 
 a,gدمعة األعشاب 

 أرز بالخضروات

 فاكھة طازجة
 لإلختیار

 g,1زبادي بالفواكھ 

 السبت

 یخني الخراف
 a,f,g,i,l,3"على الطریقة الرومیة" 

 gفاصولیا خضراء 
l, 3بطاطا 

 أكیاس البطاطس 
(محشوة بالسبانخ و جبن الفیتا) 

a,g 
 gعلى دمعة الطماطم 

 gسلطة خضراء مع صوص 

 فاكھة طازجة
 لإلختیار

 خلیط من الفواكھ المطبوخة

 األحد

بقري مفوف على طریقة تورنجن لحم 
 مع

, a,f,g,i,j,1,2,3,8,9دمعة 
 و 3خضار الكرنب األحمر 

 a,l,3كبیبة یوم األحد 

 صدر دیك رومي مع
 , a,f,g,i,j,1.3صوص 

 خضار الذرة و البطاطس و
l, 3بطاطا 

 فاكھة طازجة
 لإلختیار
 g,1,7كریمة البرتقال 
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 . أسبوع3
 طعم و
 محلي

 شرق أوسطي
 و

 عالمي

 خفیف
 و سھل الھضم 

 لإلختیار
 الحلو

 اإلثنین
 طاجن كرنب أبیض مع

 و  a,2,7كاسلر 
  aخبز 

 فطر مع
 gبصل أخضر 

 و  g,4التساتسیكي 
 مبشور البطاطس المحمرة

یقة من لحم الخنزیر في شرائح رق
صوص قشطة الزبادي 

1,3,a,f,g,i,j , 
 بروكولي
 a,cو تاجلیاتیلي 

 فاكھة طازجة
 لإلختیار

بودنج الشوكوالتة مع 
 g,1صوص الفانیلیا 

 الثالثاء
 قرنبیط و بروكولي

مع مدقوق البقسمات المحمر في 
 ,a,g,1الزبدة 

 a,g,1صوصة الزبدة 
l, 3بطاطا 

لى الطریقة حلة لحم الخروف ع
 الشرق أوسطیة

 و a,f,g,i,l,3مع الخضروات 
 aخبز فرنسي 

 a,f,g,i,j,1,3لحم دجاج ملفوف 
 a,f,g,i,1,3مع صوص 

 خضار الجزر
l, 3و بطاطا 

 فاكھة طازجة

 األربعاء
 "كوردون بلو" 

, a,g,1,2,3من الخنزیر 
 a,f,g,i,1.3صوص 

 gخلیط من الخضروات 
l, 3بطاطا 

 تان اللحم البقري مع الفاصولیاغرا
 a,c,g,1و الفلفل األخضر 

 a,g,iصوص الخضروات 

 a,c,gتورتیلیني ركوتا 
 ,aمع صوص الطماطم 

 gسلطة خضراء مع صوص 

 فاكھة طازجة
 لإلختیار

 3صوص التفاح 

 الخمیس
 a,c,f,g,1الزانیا بالسبانخ 

 aمع صوص الطماطم 

 ستیك الخنزیر مغطى
 الموتزاریالبالطماطم و 

1,a,g, 
 a,gصوص القشطة باألعشاب 

 gبطاطس مھموكة 

قطح لحم الدواجن في صوصة 
 a,i,gبیضاء 

 مع األرز 
 3جزر طازج 

 فاكھة طازجة
 لإلختیار

 g,1لبن خاثر بالفانیلیا 

 الجمعة
 طاجن عدس

 a,i,j,2,3,7مع قطع السجق 
 aو الخبز 

 a,gجبن الرعاة المخبوز 
 مع

 a,l,3ر تورلي الخضا
 aو البرغل 

 a,d,gسمك فیلیھ 
 و a,gمع صوص الشبت 

 gبطاطس مھموكة 
 gسلطة خضراء مع صوص 

 فاكھة طازجة
 لإلختیار

 g,1زبادي بالفواكھ 

 السبت

 مع a,g,f,g,i,1مقالة الصیاد 
 ,a,c,gمعكرونة شبیتسلي بالزبدة 

سلطة الطماطم و الخیار و الفلفل 
 األخضر

البشامل في بطاطس و خضروات ب
 c,g,1الفرن 

 مع 
 a,c,g,1,2دمعة األعشاب و الجبن 

 فاكھة طازجة

 األحد
 a,f,g,i,1,3,4قطع لحم األیائل 

 gمع القرنبیط 
 a,l,3و كبیبات األحد 

 لحم عجل محمر مع
 ,a,f,g,i,1.3صوص 

 خضار قیصر و
l, 3بطاطا 

 فاكھة طازجة
 لإلختیار

 سلطة الفواكھ
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 طعم و
 محلي

 شرق أوسطي
 و

 عالمي
 خفیف

 و سھل الھضم 
لإلختیار
       . أسبوع4 الحلو

 فاكھة طازجة

 لإلختیار

خلیط أحمر مطبوخ من 
الثمار مع صوص الفانیلیا 

1,a,g 

طاجن معكرونة مع 
, a,c,iالدواجن 
 aخبز 

 a,c,3خضروات مقلیة 
 a,gعلى قطع من فطر الغابة 

 سلطة الطماطم

 a,cفلفل أخضر محشو 
مع صوص الخضروات و الفلفل 

 a,iاألخضر 
 األرز

 اإلثنین

 فاكھة طازجة
 كبیبة ملفوفة

1,2,3,a,g,l 
 a,gمع صوصة المقدونس 

 8سلطة البنجر 

 قطع لحم رقیقة من
 a,b,g,nكاري دجاج ال

 مع أرز معطر
 3كرنب صیني مع الخوخ 

سجق مقلي على طریقة تورنجن 
1,7,j 

, a,f,g,i,j,1,3مع صوص 
 و i,3كرنب مخلل 

 gبطاطس مھموكة 

الثالثاء

 فاكھة طازجة

 لإلختیار

 g,1بودنج فانیلیا 

 d,gملفوف السمك 
 a,g,iمع صوص الخضروات 

l, 3بطاطا 

 أكیاس البطاطس
 aروكولي و الجبن مع ب

 aعلى دمعة الطماطم 
 سلطة الخیار

 مع a,f,g,i,1جالش شیجیدینر 

 ,a,cكبیبة الخبز 
 األربعاء

 فاكھة طازجة

 لإلختیار

 3صوص التفاح 

 ,a,f,g,i,1جالش الخنزیر 
 c،gجنوتشي من البطاطا 

 gسلطة خضراء مع صوص 

 دجاج باألعشاب، 
 a,gصلصة الفطر بالقشطة 

 aالكسكسي بالخضروات كعكة 

 خضروات بالبشامل
مع طبقة مقرمشة من الجبن و 

 ,c,g,i,j,l,2,3الكینوا 

 a,gدمعة األعشاب 

 الخمیس

 فاكھة طازجة

 لإلختیار

 g,1زبادي بالفواكھ 

فیلیھ سمك الھوكي النیوزیالندي 
 ,a,d,iالمطبوخ 

 a,gصوص اللیمون 
 a,gو أوراق السبانخ 

 األرز

 لخضرواتسباكیتي با
 a,c,g,l,2,3مع بیستو 

 طاجن البازالء
 2،3،7مع سجق بوكفورست 

 , aو الخبز 

 الجمعة

 فاكھة طازجة

 لإلختیار

 خلیط من الفواكھ المطبوخة

 طاجن خضروات مع
 a,cكریات من اللحم المفروم 

 جوالش مسقى من اللحم القري
1,3,a,f,g,i  

 مع
  a,gمعكرونة بالزبدة 

 الطماطم و سلطة 

السبت

 فاكھة طازجة

 لإلختیار

مھلبیة مع صوص الفانیلیا 
1,g 

 لحم بقري محمر مع
 , a,f,g,i,1,2صوص 

 جزر باریسي و
كفتة بطاطس على شكل كرة 

 ورك دجاج مع
 ,a,f,g,i,1.3صوص 

 a,gخضروات مع الفطر و البازالء 

l, 3و بطاطا 

 األحد
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 ) مواد ملونة1(
 )1a) مواد ملونة (E102, E104, E110, E122, E124, E129 "یمكن أن یضر بنشاط األطفال و إنتباھھم" (

 ) مواد حافظة2(
 ) مضادات األكسدة 3(

 ) مكسبات طعم 4(
 ة ) مسود5( 

 ) مشمع 6(
 ) بھ فوسفات7(
 ) بھ مواد تحلیة 8(

)8a مع (E951/E962 "یحتوي على مصادر الحمض األمیني فینیألالنین" 
)8b"یمكن أن یسبب اإلسھال إذا استھلك بشكل أكبر من الالزم" ( 

)a یحتوي على جلوتین ( 
)bبھ قشریات و منتجات القشریات ( 

)cبھ بیض و منتجات البیض ( 
)dك و منتجات السمك) بھ سم 

)eبھ فول سوداني و منتجات الفول السوداني ( 
)fبھ صویا و منتجات الصویا ( 

)g بھ حلیب و مشتقاتھ ( 
)hبھ ثمار قشریة ( 

)iبھ كرفس و منتجات الكرفس ( 
)jبھ خردل و منتجات الخردل ( 
)kبھ سمسم و منتجات السمسم ( 

)l / بھ سولفات (SO²  
)mترمس) بھ ترمس و منتجات ال 

)nبھ حیوانات رخویة و منتجات الحیوانات الرخویة ( 
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