
:               اإلسم الكامل

:رقم الهاتف

ك :رقم المشتر

ن الثالثاء األربعاء الخميس اإلثني  األحد السبت
11-Oct-18 10-Oct-18 9-Oct-18 8-Oct-18 7-Oct-18 6-Oct-18

بانكيك بالموز والشوفان بودنغ الشيا بالتوت والفانيال فريتاتا البيض اإلسبانية اكواب الغرانوال بالشوفان
أومليت بياض البيض مع جبنة 

الماعز
ن بارفيه الفواكه اإلستوائية  باللي  1الفطور 

ن  سندويش حلوم مع خت 

ن   وتي  الت 
ن وتي  ن الت  سندويش لبنه مع خت  ن بالفاكهة مع الغرانوال لي  ن وتي  ن الت  ساندويش فيتا مع خت  ن الشوفان بالمانغو والكاجو وتي  ن الت  2الفطور  فول مدمس مع خت 

ن مع  أوميلت بيض بالجي 

 الخضار
ن بيض فلورنتي  ن مع الموزاريال وتي  توست الت  ن البيض بالخضار مافيتن ن مع الحلوم وتي  3الفطور  أوميلت بيض مع الخضار توست الت 

دوائر الجبنة والسبانخ ن الجبنة والزيتون مافيتن كيك الموز بالشوفان
مناقيش الشوفان بالزعتر 

والجبنة كرواسان مع المرب 
ن مع االفوكادو  وتي  توست الت 

ان ن والبارمت 
4الفطور 

اسياخ الربيان مع الخضار 

والبطاطا
دجاج مطبوخ بالرز والخضار

سمك مشوي بالبارمزان مع 

البطاطا باالعشاب ي
قر لحم مطبوخ مع الرز الشر  سالمون مع سلطة السبانخ

وغانوف مع الرز  دجاج ستر

االسمر

               1            الغداء 

ن اللحوم) (بروتي 

سلطة الكوسكوس مع الفيتا
كارسول األرز والسبانخ مع 

 الحبق
ي الفريدو اليت

فيتوتشينن
سلطة الكينوا بالخضار 

المشوّية

سلطة العدس بالشعت  

والبطاطا الحلوة

اء والرز  يخنة اللوبية الخضن

النباتّية

             2            الغداء 

ي)
(نبابر

كبسة سعودية باللحم الزانيا اليت بالخضار ي باللحم والرز
كوىس محشر ي بالسمك

بريابن كاري الدجاج بالرز كفتة وبطاطا بالفرن
          3          الغداء 

ي) (عرب 

ستيك أو دجاج مشوي مع 

 سلطة

ستيك أو سمك مشوي مع 

 سلطة

ستيك أو دجاج مشوي مع 

 سلطة

دجاج أو سمك مشوي مع 

 سلطة

ستيك أو دجاج مشوي مع 

 سلطة

ستيك أو سمك مشوي مع 

 سلطة

              4             الغداء 

(لحوم مشوية)

اكواب التمر بالكاراميل ن الشوكوال بالشوفان براونت  ن  Petit Foursكوكت  Bounty-دوائر ال ن بالسمسم كوكت  ن الشوفان بالشوكوال مافي  (سناك)الوجبة الخفيفة 

ا بالبندورة والحبق   ن البيتر

بالقمح الكامل
ساندويش الساموزا بالبطاطا

ائح دجاج التندرز المخبوزة  رسر

مع اكواز الذرة
سلطة الديك الرومي المشوي برغر الدجاج

شاورما باللحمة مع الطحينة 

والخضار
1العشاء 

ساندويش الستيك بالفطر
سلطة الدجاج المشوي 

ي الكرسن 
ساندويش الفيتا والزعتر ي ساندويش كباب حلن 

ساندويش الصاج بالحلوم 

المشوي والحمص
ساندويش فاهيتا بالخضار 2العشاء 

ستيك أو دجاج مشوي ستيك أو دجاج مشوي ستيك أو سمك مشوي ستيك أو دجاج مشوي ستيك أو سمك مشوي دجاج أو سمك مشوي 3العشاء 

ي بالخضار
ون  شوربة المينيستر ية شوربة الخضار بالشعتر شوربة العدس بالخضار اوات الجذرية شوربة الخض  شوربة الفاوصوليا والباستا شوربة الخضار اليومية مع الشوربة 

   

(سناك) الوجبة الخفيفة

ي غضون 
ي 3الرجاء إعادة قائمة الوجبات قن

وبن يد اإللكتر خ استالمها عت  الت  ة مع السائق (info@greencentral.ae) أيام من تاري     ي الوقت المحدد، ستقوم أخصائية التغذية بتحديد الخيارات. أو مبارسر
ي حال عدم استالمنا للقائمة قن

.قن

3قائمة االسبوع 

( من الخيارات التاليةواحدالرجاء تحديد ) وجبة الفطور

( من الخيارات التاليةواحدالرجاء تحديد ) وجبة الغداء

( من الخيارات التاليةواحدالرجاء تحديد ) الشوربة+ وجبة العشاء 

ي -  02/6506677: لإلستفسار الرجاء التواصل من خالل
وبن يد اإللكتر ي - info@greencentral.ae: الت 

وبن www.greencentral.ae: العنوان اإللكتر



:               اإلسم الكامل

:رقم الهاتف

ك :رقم المشتر

ن الثالثاء األربعاء الخميس اإلثني  األحد السبت
18-Oct-18 17-Oct-18 16-Oct-18 15-Oct-18 14-Oct-18 13-Oct-18

ن  كريبس بدقيق الذرة مع اللي 

 والتوت
بودنغ الشيا بالجوز والعسل فريتاتا البيض بالبطاطا اكواب الغرانوال باللوز

أومليت بياض البيض مع 

السبانخ
ن بارفيه المانجو والريكوتا  باللي  1الفطور 

ن  سندويش حلوم مع خت 

ن   وتي  الت 
ن وتي  ن الت  سندويش لبنه مع خت  ن بالفاكهة مع الغرانوال لي  ن وتي  ن الت  سندويش فيتا مع خت  ي ن الشوفان بالفستق والكرانبت  وتي  ن الت  2الفطور  حّمص بليلة مع خت 

ن مع  أوميلت بيض بالجي 

 الخضار

ن بالبيض  وتي  توست الت 

واالفوكادو
ن مع الموزاريال وتي  توست الت  ن البيض مع الخضار ن مع الحلوم مافي  وتي  3الفطور  أوميلت بيض مع الخضار توست الت 

لفائف القرفة الصحية ن الجبنة بالخضار مافتن كيك الموز بالشوكوال مناقيش الشوفان بالزعتر كرواسان بالجبنة
ساندويش الصاج باللبنة 

والزعتر
4الفطور 

كاري الربيان المطبوخ مع الرز رز باللحمة المفرومة والدجاج
اسكالوب السمك المشوي مع 

البطاطا الحلوة

لحم مطبوخ بنكهة الكراوية مع 

الرز

سالمون مع سلطة الكايل 

ي والتفاح مع كعك الشعت 
يابن دجاج والرز بنكهة الت 

               1        الغداء 

ن اللحوم) (بروتي 

ن ي مع اللي 
ي نبابر

كوىس محشر  غراتان اللفت والبطاطا الحلوة
ي بالبطاطا 

باستا تورتيلينن

الحلوة والسبانخ

سلطة الكينوا بالفاصوليا 

 السوداء واألفوكادو
 ريزوتو العدس والسلق

سلطة الكوسكوس مع الخضار 

المشوية والحمص

             2          الغداء 

ي)
(نبابر

ة الدجاج 
ّ
ن)فت ن واللي  (مع الخت  مجبوس بالسمك

لفائف )شيش برك مع الرز 
ن (اللحمة مع اللي 

غراتان بالخضار الاليت دجاج التاندوري مع الرز صالونة باللحمة والرز
           3         الغداء 

ي) (عرب 

ستيك أو دجاج مشوي مع 

 سلطة

ستيك أو سمك مشوي مع 

 سلطة

ستيك أو دجاج مشوي مع 

 سلطة

دجاج أو سمك مشوي مع 

 سلطة

ستيك أو دجاج مشوي مع 

 سلطة

ستيك أو سمك مشوي مع 

 سلطة

              4             الغداء 

(لحوم مشوية)

قطع الشوفان بالشوكوال الداكن دوائر الطاقة بالشوفان والشيا نكيك الفراولة بالعسل تشت 
ن الشوفان بالشوكوال  كوكت 

Hobnobs
قطع العسل بالشوكوال ن الشوفان بالفراولة مافي  (سناك)الوجبة الخفيفة 

سلطة التاكو باللحمة ساندويش الفالفل المشوي شاورما بالدجاج والخضار
ساندويش الديك الرومي مع 

الجبنة
ر الدجاج ن سلطة ست 

ائح ستيك الفاهيتا مع  رسر

الغواكامول
1العشاء 

ا الخضار المشوية بالقمح  ن بيتر

الكامل

ساندويش اسكالوب الدجاج 

المشوي

ساندويش الفيتا بالحمص 

واالفوكادو
سلطة الحلوم المشوي ن)كفتة عرايس  ن (بالخت  مع اللي  ي بالخضار 

ي)برغر يونابن
(نبابر 2العشاء 

ستيك أو دجاج مشوي ستيك أو دجاج مشوي ستيك أو سمك مشوي ستيك أو دجاج مشوي ستيك أو سمك مشوي دجاج أو سمك مشوي 3العشاء 

شوربة الخضار باالورزو 
والحمص

شوربة الخضار شوربة العدس بالسبانخ شوربة الخضار المشوية ي الصيفية
ون  شوربة المينيستر شوربة الخضار المغربية مع الشوربة

( من الخيارات التاليةواحدالرجاء تحديد ) وجبة الغداء

(سناك) الوجبة الخفيفة

( من الخيارات التاليةواحدالرجاء تحديد ) الشوربة+ وجبة العشاء 

ي -  02/6506677: لإلستفسار الرجاء التواصل من خالل
وبن يد اإللكتر ي - info@greencentral.ae: الت 

وبن www.greencentral.ae: العنوان اإللكتر

ي غضون 
ي 3الرجاء إعادة قائمة الوجبات قن

وبن يد اإللكتر خ استالمها عت  الت  ة مع السائق (info@greencentral.ae) أيام من تاري     ي الوقت المحدد، ستقوم أخصائية التغذية بتحديد الخيارات. أو مبارسر
ي حال عدم استالمنا للقائمة قن

.قن

4قائمة االسبوع 

( من الخيارات التاليةواحدالرجاء تحديد ) وجبة الفطور


