
:               اٌىاًِ اإلضُ

:اٌهاذف رلُ

:اٌّشررن رلُ

 انخميس  األربعاء  انثالثاء اإلثىيه األحذ انسبج
21-Nov-19 20-Nov-19 19-Nov-19 18-Nov-19 17-Nov-19 16-Nov-19

 ِع تاٌجثٓ تٍط أوٍٍِد

 اٌشضار
تٍٍٕضود تٍط تإٌعٕاع اٌثٍط فرٌراذا اٌثٍط تٍاض أوٍٍِد اٌشضار ِع اٌثٍط ِافٍٓ  اٌشضار ِع تٍط أوٍٍِد

            1 انفطىر           

(البيض)

 اٌغرأىال ِع ٌىٔأً ٌثٓ

واٌّىطراخ تاٌعطً
تاٌشىوىال اٌشٍا دثىب تىصٔغ اٌغرأىال ِع تاٌفاوهح ٌثٓ

 تاٌعطً اٌشىفاْ اوىاب

واٌّىطراخ
تاٌٍثٓ اٌرىخ تارفٍه واٌجىز تاٌّىز اٌشىفاْ

             2 انفطىر           

(الشوفان والبودنغ)

واٌّرتى اٌفطرك تستضج ذىضد  اٌثروذٍٓ سثس ِع ٌثٕه ضٕضوٌش اٌّىزارٌال ِع اٌثروذٍٓ ذىضد اٌثروذٍٓ سثس ِع فٍرا ضٕضوٌش  اٌذٍىَ ِع اٌثروذٍٓ ذىضد
 االفىواصو ِع اٌثروذٍٓ ذىضد

واٌجثٕح

           3 انفطىر          

(ساندويش)

 اٌعطً ِع اٌشىفاْ وٍه تاْ

  واٌرفاح
اٌىاًِ تاٌمّخ اٌجسر وٍه ِافٕس اٌشىوىال ترلائك اٌّىز سثس تاٌسعرر اٌشىفاْ ِٕالٍش تاٌجثٕح ورواضاْ  اٌثروذٍٓ سثس ِع ِضِص فىي

              4 انفطىر           

(مخخهفت خياراث)

 واٌرز تاٌطّطُ اٌرتٍاْ اضٍار

اَضٍىي

 ِع واٌطثأز تاٌفٍرا صجاج

االورزو

         ضّه صٍاصٌح          

(اٌرز ِع ِشىي ضّه)
 اٌرز ِع ذاٌالٔضي صجاج

اٌطىذٍه واٌشضار

 ِع اٌفٍرا و تاٌطثأز  ضاٌّىْ

 اٌذٍىج اٌثطاطا شرائخ
واٌرز تاٌضجاج واري

               1 انغذاء            

(اجىبي)

 واٌثارٍِساْ اٌثطاطا غراذاْ

اٌشفٍف
اٌرز ِع اٌّطثىسح اٌفاصىٌٍا اٌشضراء تاٌشضار تاضرا

 اٌذٍىَ جثٕح ِع اٌىٍٕىا ضٍطح

 اٌّشىٌح
واٌشضار تاٌرز ٔثاذً ترٌأً

 تاٌٍمطٍٓ اٌىىضىىش ضٍطح

تاٌعطً اٌّشىي

             2 انغذاء            

(وباحي)

اٌٍثٓ صٍصح ِع ِطّشٓ صجاج واٌرز اٌٍذُ ِٕطف تاٌرز اٌعضش ِضرصرج
  اٌثرٌأً تٕىهح اٌٍذّح لطع

اٌرز ِع

 ِع اٌعرتً اٌضجاج وثاب

واٌرز اٌذّص
(صاٌىٔح) واٌرز تاٌٍذّح تاٍِا

             3 انغذاء             

ي) (عرب 

 ضٍطح ِع ِشىي ضّه ضٍطح ِع ِشىي ضرٍه ضٍطح ِع ِشىي ضّه ضٍطح ِع ِشىي ضرٍه ضٍطح ِع ِشىي ضّه ضٍطح ِع ِشىي ضرٍه
             4 انغذاء             

(مشىيت نحىو) 

 واٌشىوىال اٌٍىز وىوٍس
 اٌفطرك تستضج اٌشىفاْ وىوٍس

واٌشىوىال
تاٌشىوىال وىوٍس

 اٌىرضثً اٌشىفاْ لطع

تاٌفراوٌح
اٌفطرك تستضج اٌثراؤٍس لطع

 تاٌشىوىال اٌطالح صوائر

واٌشىفاْ
(سىاك) انخفيفت انىجبت

 ِع اٌّشىي اٌضجاج ضٍطح

اٌثىرٌرى سٍطح
اٌّشىٌح اٌذٍىج اٌثطاطا ضٍطح

 ِع ِشىٌح طاووق اضٍار

ّّص اٌذ
تاٌثطرى اٌّىزٌرٌٍال ضٍطح اٌشٍف ضٍطح

 ِع تاٌجثٕح اٌطرٍه صوائر

اٌشضار

     1    العشاء 

ن/سلطة) (بروتي 

اٌىاًِ تاٌمّخ اٌٍىٔأٍح اٌثٍرسا اٌٍذُ ترغر
 واٌشضار اٌذٍىَ ضأضوٌش

اٌّشىٌح
اٌضجاج فاهٍرا ضأضوٌش تاٌٍذُ اٌشاورِا ضأضوٌش

 ِع إٌثاذً اٌشضار ترغر

اٌطٍسر صٍصح

          2          العشاء 

(ساندويش)

ِشىي ضّه أو ضرٍه ِشىي ضّه او صجاج ِشىي ضّه أو ضرٍه ِشىي ضّه أو ضرٍه ِشىي ضّه أو ضرٍه ِشىي ضّه أو صجاج
           3           العشاء 

(مشوي)

الجزر شوربة المشكلة الخضار شوربة
 والجزر العدس شوربة

المغربية
الربيع خضار شوربة بالخضار المينيستروني شوربة بالخضار شوربة الشوربة مع
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(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

1 االسبىع قائمت

(اٌراٌٍح اٌشٍاراخ ِٓ واحذ ذذضٌض اٌرجاء) انفطىر وجبت

(اٌراٌٍح اٌشٍاراخ ِٓ واحذ ذذضٌض اٌرجاء) انغذاء وجبت

(اٌراٌٍح اٌشٍاراخ ِٓ واحذ ذذضٌض اٌرجاء) انشىربت+  انعشاء وجبت



   
:               اٌىاًِ اإلضُ

:     اٌهاذف رلُ

:اٌّشررن رلُ

 انخميس  األربعاء  انثالثاء اإلثىيه األحذ انسبج
28-Nov-19 27-Nov-19 26-Nov-19 25-Nov-19 24-Nov-19 23-Nov-19

 ِع تاٌجثٓ تٍط أوٍٍِد

 اٌشضار
فٍىرٔرٍٓ تٍط تاٌشضار اٌثٍط فرٌراذا (تاٌشضار) أوٍٍِد ِضٌرٍرأٍاْ اٌشضار ِع اٌثٍط ِافٍٓ  اٌشضار ِع تٍط أوٍٍِد

            1 انفطىر           

(البيض)

اٌٍىز دٍٍة ِع فٍٍىص تراْ
 تاٌمرفح اٌشٍا دثىب تىصٔغ

واٌستٍة
اٌغرأىال ِع تاٌفاوهح ٌثٓ تاٌشىوىال اٌشىفاْ اوىاب اٌفطرك تستضج اٌشىفاْ تاٌٍثٓ األٔأاش تارفٍه

             2 انفطىر           

(الشوفان والبودنغ)

 تاٌذٍىَ اٌثروذٍٓ ذىضد

واالفىواصو اٌّشىي
اٌثروذٍٓ سثس ِع ٌثٕه ضٕضوٌش اٌّىزارٌال ِع اٌثروذٍٓ ذىضد اٌثروذٍٓ سثس ِع فٍرا ضٕضوٌش  اٌذٍىَ ِع اٌثروذٍٓ ذىضد

 تشثس واٌسعرر اٌجثٕح ٌفائف

اٌصاج

           3 انفطىر          

(ساندويش)

تاٌشىوىال اٌّىز تأىٍه اٌّشثىزج اٌسعرر ٌفائف تاٌمرفح اٌّىز سثس تاٌجثٕح اٌشىفاْ ِٕالٍش اٌضاوٓ اٌشىوىال ِع ورواضاْ ّّص  اٌثروذٍٓ سثس ِع تٍٍٍح د
              4 انفطىر           

(مخخهفت خياراث)

تاٌٍذّح الزأٍا
 ِع تاٌجثٕح اٌضجاج اضىاٌىب

واٌشضار اٌّشىي اٌثطاطا

     اٌرز ِع دّرج ضّىح     

(اٌطذٍٕح تصٍصح)
اٌرز ِع تاٌٍذّح ذاالٔضي واري

 ِع واٌٍّفىف تاٌىرٔة ضاٌّىْ

 وأٔأاش ِشىٌح دٍىج تطاطا

 ِع تاٌىاجى اّضٍىي صجاج

إٌىصٌس

               1 انغذاء            

(اجىبي)

اٌرز ِع تاٌىاري سضار
 اٌذٍىج اٌثطاطا غراذاْ

واٌىىضى

 صٍصح ِع اٌطثأز رافٍىًٌ

اٌٍثٓ
تاٌشضار اٌىٍٕىا (تاٌشضار) روٌاي وىضىىش إٌثاذٍّح واٌرز اٌثازٌال ٌشٕح

             2 انغذاء            

(وباحي)

 اٌثطاطا ِع اٌضجاج وثاب

واٌشضار اٌّشىٌح
اٌرز ِع ذّىا رتٍاْ وشري تاٌثاطٔجاْ اٌضجاج ِمٍىتح اٌشرلً اٌرز ِع ِطثىر ٌذُ تاٌٍذُ ِجثىش

             3 انغذاء             

ي) (عرب 

 ضٍطح ِع ِشىي ضّه ضٍطح ِع ِشىي صجاج ضٍطح ِع ِشىي ضّه ضٍطح ِع ِشىي ضرٍه ضٍطح ِع ِشىي ضرٍه ضٍطح ِع ِشىي ضّه
             4 انغذاء             

(مشىيت نحىو) 

اٌشفٍف اٌشىوىال وٍه تاٌشىفاْ اٌرفاح لطع تاٌشىوىال اٌغرأىال لطع تاٌفراوٌح اٌشىفاْ وٍه ذشٍس تاٌطذٍٕح تراؤٍس اٌفطرك تستضج اٌطالح صوائر (سىاك) انخفيفت انىجبت

تاٌرىٔا إٌطىاز ضٍطح اٌّشىٌح تاٌشضار اٌطالح ضٍطح
 ِع اٌّشىي تاٌثارٍِساْ صجاج

اٌشضار

 ِع اٌّشىّي اٌذٍّىَ ضٍطح

اٌشضار
واٌفٍرا اٌضجاج ضٍطح

 ِع اٌّشىي اٌٍذُ وثاب

ّّص اٌّشىٌّح واٌشضار  اٌذ

    1    العشاء 

ن/سلطة) (بروتي 

اٌٍثٓ ِع تعجٍٓ ٌذُ واٌطثأز تاٌفٍرا اٌٍذُ ترغر تاٌشضار اٌىاًِ اٌمّخ تٍرسا
 اٌضجاج شاورِا ضأضوٌش

اٌصاج تشثس
تاٌٍذّح فاهٍرا ضأضوٌش اٌّشىي اٌذٍىَ ترغر

          2          العشاء 

(ساندويش)

ِشىي صجاج أو ضرٍه ِشىي ضّه أو صجاج ِشىي ضّه أو ضرٍه ِشىي ضّه أو ضرٍه ِشىي ضّه أو ضرٍه ِشىي ضّه أو صجاج
           3           العشاء 

(مشوي)

الصحية الفطر شوربة بالشعير الخضار شوربة
 الكعك مع العدس شوربة

بالشعير
بالشعيرية الخضار شوربة الصحية المينيستروني شوربة البطاطا شوربة الشوربة مع
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.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

2 االسبىع قائمت

(اٌراٌٍح اٌشٍاراخ ِٓ واحذ ذذضٌض اٌرجاء) انفطىر وجبت

(اٌراٌٍح اٌشٍاراخ ِٓ واحذ ذذضٌض اٌرجاء) انغذاء وجبت

(سىاك) انخفيفت انىجبت

(اٌراٌٍح اٌشٍاراخ ِٓ واحذ ذذضٌض اٌرجاء) انشىربت+  انعشاء وجبت


