
Week commencing 13th September 4th October 

 هيلز تموين 7
 أسبوع القائمة 2

  

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين
  

كرات لحم الخنزير، السباغيتي والذرة 
 الحلوة

 (يحتوي على حليب الغلوتين)
  

  
 دجاج التندوري واألرز
 (يحتوي على الحليب والخردل)

  

  
دجاج مشوي، حشو، بطاطا مهروسة 

 وبازالء
( ، البيض، الغلوتين، الحليبيحتوي على فول الصويا  

) 
  
  

  
 لحم البقر الالزانيا، خبز الثوم والذرة

 الحلوة
 يحتوي على بيض حليب الغلوتين

  

  
 كود فيشكيك

 الفاصوليا ورقائق البطاطس
 ( يحتوي على الغلوتين، واألسماك)

  

  
جاكيت بطاطا و حبوب  1/2بيتزا,

(يحتوي على الغلوتين, حليب ) مخبوزة  
  

لنقانق في الطماطم وصلصة كورن ا
 الريحان وخبز الثوم

 (يحتوي على الغلوتين والحليب والبيض)
  

  
كورن فيليه، حشو، البطاطا المهروسة 

 والبازالء
 يحتوي على الغلوتين، الحليب، البيض، فول الصويا)

) 
  

  
المعكرونة النباتية مع خبز الثوم 

 والذرة الحلوة
 ) ،يحتوي على الغلوتين، البيض)

  

  
 راتاتوي وكوس كوس

 يحتوي على (الغلوتين)
  

  
 كعكة الجزر

 أو
 وعاء الفاكهة والزبادي

 ( يحتوي على الغلوتين، الحليب، البيض )

  
 الفاكهة تنهار والكسترد

 أو
 وعاء الفاكهة والزبادي

 يحتوي على بيض حليب الغلوتين
  
  
  

  
 إسفنجة مثلجة وكسترد

 أو
 وعاء الفاكهة والزبادي

  
( حتوي على الغلوتين، حليب البيضي ) 

  
 فالبجاك وكسترد

 أو
 وعاء الفاكهة والزبادي

  
 (يحتوي على (حليب البيض الغلوتين

  
 الفراولة اآليس كريم حوض

 أو
 وعاء الفاكهة والزبادي

  
 يحتوي على (الحليب)

 جاكيت بطاطا
 الجبن والفاصوليا والتونة

 سلطة
 يحتوي على الغلوتين الحليب البيض )

 جاكيت بطاطا
 الجبن والفاصوليا أو التونة

 سلطة
  

 يحتوي على بيضة حليب الغلوتين)

 جاكيت بطاطا
 الجبن والفاصوليا أو التونة

 سلطة
  

 يحتوي على بيضة حليب الغلوتين)

 جاكيت بطاطا
 الجبن والفاصوليا أو التونة

 سلطة
  

 يحتوي على الغلوتين الحليب البيض )

 جاكيت بطاطا
وليا والتونة أو بولونياالجبن والفاص  

 سلطة
  

 يحتوي على الغلوتين الحليب البيض )
  

 السندويشات واللفائف
الجبن، التونة، لحم الخنزير الدجاج أو 

 المايونيز البيض
 يحتوي على بيض حليب الغلوتين

  
 السندويشات واللفائف

الجبن، التونة، لحم الخنزير الدجاج أو 
 المايونيز البيض

ض حليب الغلوتينيحتوي على بي  

  
 السندويشات واللفائف

الجبن، التونة، لحم الخنزير الدجاج أو 
 المايونيز البيض

 يحتوي على بيض حليب الغلوتين

  
 السندويشات واللفائف

الجبن، التونة، لحم الخنزير الدجاج أو 
 المايونيز البيض

 يحتوي على بيض حليب الغلوتين

  
 السندويشات واللفائف

ة ولحم الخنزير الدجاج أو الجبن والتون
البيض المايونيز الفاكهة الطازجة 

 والعصي الخضار
 يحتوي على بيض حليب الغلوتين
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