
:               اٌىاًِ اإلسُ

:اٌهاذف رلُ

:اٌّشررن رلُ

 انخميس  األربعاء  انثالثاء اإلثىيه األحذ انسبج

27-Feb-20 26-Feb-20 25-Feb-20 24-Feb-20 23-Feb-20 22-Feb-20

 ِع تاٌجثٓ تيط أوِيٍد

 اٌشضار
اٌرىسد ِع اٌّشفىق اٌثيط اٌسىفٍيه اٌثيط اوٍِيد واٌسثأز تاٌفيرا اٌثيط ِافيٕس

 ِع اٌثيط تياض أوٍِيد

اٌفطر
 اٌشضار ِع تيط أوِيٍد

            1 انفطىر           

(البيض)

 وزتضج اٌّىز ِع يىٔأي ٌثٓ

اٌفسرك

 واٌٍىز تجىزاٌهٕض اٌشيا تىصٔغ

واٌفراوٌح اٌرىخ ِع
اٌغرأىال ِع تاٌفىاوح ٌثٓ

 تاٌشىوىال اٌغرأىال اوىاب

اٌفسرك وزتضج

 واٌىرأثري تاٌجىز اٌشىفاْ

اٌفسرك زتضج ِع
واٌرىخ تاٌّىز اٌٍثٓ تارفيه

             2 انفطىر           

(الشوفان والبودنغ)

 تاٌٍثٕح اٌصاج سأضويش

واٌسعرر

 تاٌطّاطُ اٌّىزاريال ذىسد

واٌذثك
اٌّىزاريال ِع اٌثروذيٓ ذىسد اٌثروذيٓ سثس ِع فيرا سأضويش  اٌذٍىَ ِع اٌثروذيٓ ذىسد

 االفىواصو ِع اٌثروذيٓ ذىسد

واٌثسرى

           3 انفطىر          

ن) وتي  (ساندويش البر

واٌرىخ تاٌعسً فرٔسي ذىسد واٌرىخ تاٌشىفاْ صذي ِافٕس واٌجسر تاٌشىفاْ اٌّىز ويه تاٌىشه اٌشىفاْ ِٕاليش تاٌسعرر ورواساْ واٌشثس تاٌٍثٓ دّص فرح
              4 انفطىر           

(مخخهفت خياراث)

 اٌرز ِع اٌىيجٓ تٕىهح رتياْ

االصفر
تاٌضجاج الزأيا

     اٌرز ِع اٌطاجٓ سّه    

(اٌطذيٕح صٍصح ِع)  
 ِع تاٌٍذُ اٌررياوي صوائر

االتيط اٌرز

 ِع اٌثرذماي تصٍصح ساٌّىْ

اٌذٍىج اٌثطاطا
االورزو ِع تاٌٍيّىْ صجاج

               1 انغذاء            

(اجىبي)

 اٌشثر ِع اٌثاطٔجاْ ِصمعح

اٌعرتي
تاٌسثأز اٌفطر ريسوذى تاٌثسرى اٌشضار تاسرا

 تاٌىرأثيري اٌىيٕىا سٍطح

واٌشضار

 تاٌشضار اٌىىسىىش سٍطح

اٌّضيريريٕياْ
تاٌشضار إٌثاذيح اٌرز جاِثااليا

             2 انغذاء            

(وباحي)

       تاٌرز اٌضجاج فرّح       

(واٌشثس اٌٍثٓ ِع)
اٌرز ِع اٌسّه واري تاٌرز اٌٍذّح تريأي واٌرز تاٌضجاج ٍِىسيح

 ِع تاٌٍذّح اٌساذيه اسيار

 واالرز اٌفسرك صٍصح

االصفر

واٌرز تاٌٍذّح اٌٍىتيا يشٕح
             3 انغذاء             

ي) (عربر

 سٍطح ِع ِشىي سّه سٍطح ِع ِشىي صجاج سٍطح ِع ِشىي سّه سٍطح ِع ِشىي صجاج سٍطح ِع ِشىي سريه سٍطح ِع ِشىي سريه
             4 انغذاء             

(مشىيت نحىو) 

 تاٌّىوا اٌطالح صوائر

واٌشىوىال
تاٌشىوىال اٌثراؤيس وىويس تاٌٍيّىْ ذشيسويه تاٌفاصج تراؤيس

 وزتضج تاٌىاراِيً وىويس

اٌفسرك
تاٌمهىج اٌّىز ويه (سىاك) انخفيفت انىجبت

تاٌثاسرا اٌرىٔا سٍطح اٌشضار ِع اٌعضش سٍطح
 اٌّشىيح اٌضجاج فاهيرا

تاٌشضار

 تاٌذٍىَ اٌٍمطيٓ سٍطح

واالفىواصو
اٌرأش اٌضجاج سٍطح

 ِع االسىاٌىب اٌٍذّح لطع

اٌّشىيح اٌشضار

     1    العشاء 

ن/سلطة) (بروتي 

 واٌطّاطُ تاٌفطر اٌثيرسا

اٌىاًِ تاٌمّخ واٌثسرى
واٌفطر تاٌٍذُ ترغر

 تاٌجثٕح تأيٕي سأضويش

واٌشضار واٌفطر

 تاالفىواصو اٌضجاج تىريرىش

(اٌرىرذيا تشثس)
تاٌٍذّح اٌذّص سأضويش اٌيىٔأيح تاٌفيرا اٌسثأز فطيرج

          2          العشاء 

(ساندويش)

ِشىي صجاج أو سريه ِشىي سّه أو صجاج ِشىي سّه أو سريه ِشىي سّه أو سريه ِشىي سّه أو سريه ِشىي سّه أو صجاج
           3           العشاء 

(مشوي)

انبطاطا قطع شوربت بانشعير انخضار شوربت انخضارانخفيفت شوربت بانرز انخضار شوربت انبروفىسيال شوربت انخضارانىباتيت شوربت 1 الشوربة 

انتايهىديت انهقطيه شوربت انفطر شوربت االيطانيت انعدش شوربت وانجسر انهقطيه شوربت انصحيت انبروكوني شوربت انكالسيكيت انطماطم شوربت 2 الشوربة 

   

(اٌراٌيح اٌشياراخ ِٓ واحذ ذذضيض اٌرجاء) انعشاء وجبت
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(اٌراٌيح اٌشياراخ ِٓ واحذ ذذضيض اٌرجاء) انشىربت

(سىاك) انخفيفت انىجبت

.انخياراث بخحذيذ انخغذيت أخصائيت سخقىو انمحذد، انىقج في نهقائمت اسخالمىا عذو حال في. انسائق مع مباشزة أو (info@greencentral.ae) اإلنكخزووي انبزيذ عبز اسخالمها حاريخ مه أياو 3 غضىن في انىجباث قائمت إعادة انزجاء

5 االسبىع قائمت

(اٌراٌيح اٌشياراخ ِٓ واحذ ذذضيض اٌرجاء) انفطىر وجبت

(اٌراٌيح اٌشياراخ ِٓ واحذ ذذضيض اٌرجاء) انغذاء وجبت



:               اٌىاًِ اإلسُ

:اٌهاذف رلُ

:اٌّشررن رلُ

 انخميس  األربعاء  انثالثاء اإلثىيه األحذ انسبج

5-Mar-20 4-Mar-20 3-Mar-20 2-Mar-20 1-Mar-20 29-Feb-20

 ِع تاٌجثٓ تيط أوِيٍد

 اٌشضار
االفىواصو ِع اٌثيط ذىسد تاٌشضار اٌثيط اوٍِيد اٌّضيريرأياْ اٌثيط ِافيٕس تاٌطّاطُ اٌثرووىٌي أوٍِيد  اٌشضار ِع تيط أوِيٍد

            1 انفطىر           

(البيض)

 تستضج اٌغرأىال ِع يىٔأي ٌثٓ

اٌهٕض وجىز اٌفسرك

 اٌّىز ِع تاٌفأيال اٌشيا تىصٔغ

تاٌعسً واٌجىز
اٌغرأىال ِع تاٌفىاوح ٌثٓ

 تاٌرىخ اٌغرأىال اوىاب

واٌّىز
واٌٍىز واٌّىز تاٌعسً اٌشىفاْ واٌّأغا تجىزاٌهٕض اٌٍثٓ تارفيه

             2 انفطىر           

(الشوفان والبودنغ)

 تاٌفيرا اٌصاج سأضويش

واٌسعرر

 سثس ِع دٍىَ سٕضويش

اٌثروذيٓ
اٌّىزاريال ِع اٌثروذيٓ ذىسد اٌثروذيٓ سثس ِع فيرا سٕضويش ّّص اٌذٍىَ ِع اٌثروذيٓ ذىسد  اٌثروذيٓ سثس ِع تٍيٍح د

           3 انفطىر          

ن) وتي  (ساندويش البر

تاٌجىز اٌىرأثري ٌفائف تاٌستية اٌشىفاْ ِافٕر واٌجىز تاٌمرفح اٌّىز ويه
 تاٌسعرر اٌشىفاْ ِٕاليش

واٌٍثٕح
تاٌٍىز ورواساْ

 تاٌفيرا االفىواصو ذىسد

واٌفسرك واٌسيرىْ

              4 انفطىر           

(مخخهفت خياراث)

تاٌرتياْ اٌسّه تايٍال
 ِع اٌىرسثي اٌّشىي اٌسّه

تاٌثارِيساْ اٌثطاطا

 تاٌٍذّح) تىٌىٔيس سثاغيري

(اٌطّاطُ وصٍصح اٌّفروِح
 اٌشفيفح تاٌىريّا اٌٍذُ شرائخ

إٌىصٌس ِع

 ِع تاٌثارِيساْ ساٌّىْ

اٌّشىيح اٌثطاطا
تاٌثطاطا اٌضجاج غراذاْ

               1 انغذاء            

(اجىبي)

 تاٌثطاطا اٌعضش صاٌىٔح

اٌرز ِع اٌذٍىج
واٌسثأز تاٌفطر ٔثاذيح الزأيا تاٌشضار ٔثاذي ريسوذى

 تاٌشضار اٌىيٕىا سٍطح

واٌفيرا اٌّشىيح
تاٌٍمطيٓ وىسىىش واٌذّص تاٌطّاطُ فريىح

             2 انغذاء            

(وباحي)

 ِع اٌىالسيىيح اٌٍذّح صاٌىٔح

اٌرز

 ِع اٌهٕض تجىز اٌضجاج واري

االتيط اٌرز
اٌرز ِع اٌغرتي اٌسّه طاجيٓ واٌرز تاٌضجاج سعىصيح وثسح

 (اٌٍذّح صوائر) تاشا صاووص
اٌرز ِع تاٌٍثٓ

واٌرز تاٌٍذّح ِجثىش
             3 انغذاء             

ي) (عربر

 سٍطح ِع ِشىي سّه سٍطح ِع ِشىي صجاج سٍطح ِع ِشىي سّه سٍطح ِع ِشىي سّه سٍطح ِع ِشىي سريه سٍطح ِع ِشىي صجاج
             4 انغذاء             

(مشىيت نحىو) 

تاٌرّر صّذي تراؤيس تاٌٍىز وىويس
 وجىز تاٌشىوىال اٌطالح صوائر

اٌهٕض
Crumbleاي اٌرفاح لطع اٌفسرك تستضج اٌثروذيٓ لطع واٌجىز تاٌرّر لطع (سىاك) انخفيفت انىجبت

 ِع اٌّشىيح اٌثطاطا سٍطح

االورزو

 اٌرإٌضي اٌساذيه اٌضجاج اسيار

اٌفسرك صٍصح ِع

 ِع اٌّشىي اٌٍذُ اسىاٌىب

اٌّشىيح اٌشضار
اٌّشىي تاٌذٍىَ اٌفاهيرا سٍطح تاٌثسرى اٌضجاج سٍطح

 صٍصح ِع تاٌٍذّح وفرح وثاب

اٌٍثٓ

     1    العشاء 

ن/سلطة) (بروتي 

اٌىايجٓ تٕىهح اٌضجاج ترغر
 اٌذٍى اٌفطرواٌثصً تيرسا

اٌىاًِ تاٌمّخ

 تاٌثسرى اٌّىزيريٍال سأضويش

واٌطّاطُ
تاٌفطر اٌسريه سأضويش

      تاٌشضار واساصياش     

(اٌرىرذييا تشثس)
 تاٌفطر اٌجثٕح سأضويش

اٌّشىيح

          2          العشاء 

(ساندويش)

ِشىي سّه أو سريه ِشىي سّه أو سريه ِشىي سّه أو صجاج ِشىي سّه أو صجاج ِشىي سّه أو سريه ِشىي سّه أو صجاج
           3           العشاء 

(مشوي)

بانسباوخ االرزو شوربت
 بانسهرة انبطاطا شوربت

(قروبيظ)
واٌفطر اٌرز شىرتح انخفيفت انخضار شوربت انميىيسترووي شوربت وانرز انحهوة انبطاطا شوربت 1 الشوربة

 انحهوة انبطاطا شوربت

بانهيمون
بانكريما انخضار شوربت تاٌٍيّىْ اٌعضش شىرتح بانبصم انطماطم شوربت بانكاري انعدش شوربت انجسر شوربت 2 الشوربة 

(اٌراٌيح اٌشياراخ ِٓ واحذ ذذضيض اٌرجاء) انغذاء وجبت

(سىاك) انخفيفت انىجبت

(اٌراٌيح اٌشياراخ ِٓ واحذ ذذضيض اٌرجاء) انعشاء وجبت

www.greencentral.ae: اإلنكخزووي انعىىان - info@greencentral.ae: اإلنكخزووي انبزيذ -  02/6506677: خالل مه انخىاصم انزجاء نإلسخفسار

.انخياراث بخحذيذ انخغذيت أخصائيت سخقىو انمحذد، انىقج في نهقائمت اسخالمىا عذو حال في. انسائق مع مباشزة أو (info@greencentral.ae) اإلنكخزووي انبزيذ عبز اسخالمها حاريخ مه أياو 3 غضىن في انىجباث قائمت إعادة انزجاء

6 االسبىع قائمت

(اٌراٌيح اٌشياراخ ِٓ واحذ ذذضيض اٌرجاء) انفطىر وجبت

(اٌراٌيح اٌشياراخ ِٓ واحذ ذذضيض اٌرجاء) انشىربت


