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ایام هفته

تاریخ

نوع 3

نوع 4

نوع 5

نوع 6

دوشنبه

79/00/10

سبزی پلو با ماهی قزل وترشی

چلو خورشت قیمه بادمجان  +ماست

چلو جوجه کباب  +دوغ

خوراک کوفته تبریزی +سالاد

سه شنبه

79/00/10

چلو خورشت آلو مرغ  +میوه

چلوخورشت کرفس  +میوه

چلو کباب کوبیده +میوه

خوراک میرزا قاسمی  +سوپ  +میوه

چهارشنبه

79/00/10

چلو اکبر جوجه  +ماست

چلو خورشت قورمه سبزی  +ماست

کشمش پلو با گوشت  +ماست

خوراک ماکارونی +سالاد

شنبه

79/00/10

زرشک پلو با مرغ  +ماست

چلو خورشت قورمه سبزی  +ماست

چلو خورشت قیمه بادمجان+ماست

خوراک کشک بادمجان +سوپ

یکشنبه

79/00/19

سبزی پلو با ماهی قزل  +ترشی

خوراک شنیسل مرغ  +دوغ

چلو خورشت مرغ ترش

خوراک قارچ ولوبیاچیتی با پوره

دوشنبه

79/00/10

چلو کباب کوبیده  +دوغ

چلو خورشت قیمه سیب زمینی +ماست

چلو جوجه کباب  +دوغ

خوراک ماکارونی  +سالاد

سه شنبه

79/00/17

چلوخورشت قورمه سبزی +میوه

چلو اکبر جوجه  +میوه

سبزی پلو با تن ماهی +ترشی +میوه

آبگوشت  +سبزی خوردن+میوه

چهارشنبه

79/00/01

چلو خورشت مرغ بادمجان+ماست

چلو گوشت چرخ کرده +ماست

چلو کباب کوبیده  +دوغ

خوراک مرغ  +سوپ

شنبه

79/00/00

استامبولی پلو  +ماست

چلو خورشت آلو مرغ  +ماست

چلو جوجه کباب+دوغ

خوراک کشک بادمجان  +سالاد

یکشنبه

79/00/01

چلو خورشت فسنجان مرغ  +ماست

چلو گوشت چرخ کرده با سیب زمینی +ماست

چلو خورشت قیمه بادمجان  +ماست

خوراک میرزا قاسمی  +سوپ

دوشنبه

79/00/01

چلو خورشت قورمه سبزی  +ماست

چلو خورشت مرغ بادمجان +ماست

چلو کباب کوبیده  +دوغ

آبگوشت  +سبزی خوردن

سه شنبه

79/00/00

زرشک پلو با مرغ  +ماست

خوراک کوفته تبریزی  +سوپ

چلوخورشت قیمه سیب زمینی  +ماست

خوراک شامی  +آش رشته

چهار شنبه

79/00/09

سبزی پلو با ماهی قزل  +ترشی  +میوه

عدس پلو با گوشت و کشمش+ماست +میوه

چلو اکبر جوجه+میوه

خوراک ماکارونی  +سالاد+میوه

شنبه

79/00/01

شهادت حضرت زهرا (س)

شهادت حضرت زهرا (س)

شهادت حضرت زهرا (س)

شهادت حضرت زهرا (س)

یکشنبه

79/00/00

کشمش پلو با گوشت  +میوه

چلو خورشت آلو مرغ  +میوه

چلو جوجه کباب + +میوه

آبگوشت  +سبزی خوردن+میوه

دوشنبه

79/00/00

یوم الله  22بهمن

یوم الله  22بهمن

یوم الله  22بهمن

یوم الله  22بهمن

سه شنبه

79/00/00

سبزی پلو با ماهی قزل  +ترشی

خوراک مرغ +دوغ

چلوخورشت قیمه سیب زمینی+ماست

خوراک شنیسل مرغ +سوپ

چهار شنبه

79/00/01

چلو اکبر جوجه  +ماست

چلو گوشت چرخ کرده با سیب زمینی +ماست

چلو کباب کوبیده  +دوغ

خوراک ماکارونی  +سالاد

شنبه

79/00/09

چلو خورشت آلو مرغ  +ماست

چلو کباب کوبیده  +دوغ

سبزی پلو با تن ماهی +ترشی

خوراک شامی  +آش رشته

یکشنبه

79/00/00

چلو خورشت قورمه سبزی  +ماست

خوراک شنیسل مرغ  +ودغ

چلو جوجه کباب+دوغ

خوراک میرزا قاسمی  +سوپ

دوشنبه

79/00/07

زرشک پلو با مرغ  +میوه

چلو خورشت قیمه سییب زمینی  +میوه

عدس پلو با گوشت و کشمش  +ماست+میوه

خوراک ماکارونی  +سالاد+میوه

سه شنبه

79/00/01

چلو گوشت چرخ کرده با سیب زمینی  +ماست

چلو خورشت مرغ بادمجان +ماست

چلو کباب کوبیده  +دوغ

خوراک کشک بادمجان +سوپ

قابل توجه همکاران گرامی:

در صورت ایجاد شرایط پیش بینی نشده ،امکان تغییر و جابجایی غذاها در برنامه غذایی مذکور وجود خواهد داشت.

اداره تغذیه دانشگاه

