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 (A)دربخش لیست انواع غذا و کنار غذا  ردیف 

 و انواع ماست یا انواع آش یا انواع سوپ  تکنفره خوراک ماکارانی با خیار شور و سس گوجه 1

 با سس تکنفرهچلو خورشت فسنجان با انواع ماست یا انواع ساالد  2

  یا انواع ساالد با سس تکنفرهسبزی پلو با ماهی و کره و لیموترش یا آبلیمو یا نارنج یا ترشی و انواع سوپ  3

  یا انواع ساالد با سس تکنفره سبزی پلو با تن ماهی و لیمو ترش یا آبلیمو یا نارنج یا ترشی و انواع سوپ 4

  یا انواع ساالد با سس تکنفرهپلو زعفرانی با تن ماهی و لیمو ترش یا آبلیمو یا نارنج یا ترشی و انواع سوپ  5

 با سس تکنفره خوراک شنیسل مرغ با خیار شور و سس گوجه و سیب زمینی سرخ کرده و انواع سوپ یا انواع آش یا انواع ماست یا انواع ساالد  6

 با سس تکنفره قیمه الپلو با انواع ماست یا انواع سوپ یا انواع آش یا انواع ساالد  7

 با سس تکنفره چلو خورشت آلو اسفناج با انواع ماست یا انواع ساالد  8

 با سس تکنفرهآش یا انواع سوپ یا انواع ساالد و انواع ماست یا انواع تک نفره خوراک کتلت با خیارشور و سس گوجه  9

 با سس تکنفره با خیارشور و انواع ماست یا انواع آش یا انواع سوپ یا انواع ساالد  یا گوشت ته چین مرغ 10

 با سس تکنفره ولی با انواع ماست یا انواع سوپ یا انواع آش یا انواع ساالد استانب 11

 خوراک الویه با گوجه و خیارشور و انواع آش یا انواع سوپ  12

 یا انواع ترشی  با انواع ماست یا انواع ساالد با سس تکنفره با گوشت کبابخوراک تاس  13
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 (A)دربخش لیست انواع غذا و کنار غذا  ردیف 

   با سس تکنفره چلو کباب نگینی با کره و گوجه یا لیمو ترش یا آبلیمو یا نارنج  یا ترشی و انواع سوپ یا انواع ماست یا انواع ساالد 14

 با سس تکنفره چلو کباب بختیاری با کره و گوجه یا لیمو ترش یا آبلیمو یا نارنج  یا ترشی و انواع سوپ یا انواع ماست یا انواع ساالد  15

 با نان سنگک و ترشی یا انواع ماستخوراک آبگوشت  16

 یا پیاز  ماست نان سنگک و ترشی یا انواعخیارشور و خوراک کوفته تبریزی با  17

 خوراک کشک بادمجان با خیارشور و انواع سوپ یا انواع آش  18

  با سس تکنفره چلو کباب زعفرانی با کره و گوجه یا لیمو ترش یا آبلیمو یا نارنج  یا ترشی و انواع سوپ یا انواع ماست یا انواع ساالد 19

 با سس تکنفره چلو خورشت به با انواع ماست یا انواع ساالد 20

 یا انواع ساالد با سس تک نفرهخوراک کوکو سیب زمینی با خیارشور و سس گوجه و انواع آش یا انواع سوپ و یا انواع ماست  21

 یا  انواع ساالد با سس تک نفرهگوجه فرنگی و انواع آش یا انواع سوپ و یا انواع ماست با خیارشور و  خوراک کوکو سبزی 22

 با سس تکنفره چلو خورشت قیمه آلو با انواع ماست و یا انواع ساالد  23

   با سس تکنفره بلیمو یا نارنج  یا ترشی و انواع سوپ یا انواع ماست یا انواع ساالدمرغ با کره و گوجه  یا لیموترش یا آچلو کباب کوبیده  24

   با سس تکنفره یا ترشی  و انواع سوپ یا انواع ماست یا انواع ساالد  نارنجلیمو یا آبیا لیموترش یا چلو کباب لقمه با کره و گوجه  25

 خوراک میرزا قاسمی و انواع ماست یا انواع ترشی یا انواع ساالد با سس تکنفره  26
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 (A)دربخش لیست انواع غذا و کنار غذا  ردیف 

با لیموترش یا نارنج یا آبلیمو  یا ترشی و انواع سوپ یا انواع آش یا  شده،گوجه فرنگی و خیارشور()سیب زمینی سرخ با مخلفات خوراک شنیسل ماهی 27

 انواع ساالد  با سس تکنفره 

 و نان سنگک با سس تکنفره یا انواع ماست انواع سوپ یا انواع ساالد  و یا ترشی  لیموترش یا نارنج یا آبلیمو خوراک کباب کوبیده با گوجه و 28

 یا ترشی  یا انواع ماست   با سس تکنفره چلو خورشت قیمه سیب زمینی با انواع ساالد 29

 یا ترشی  یا انواع ماست با سس تکنفره چلو خورشت قیمه کدو با انواع ساالد  30

 یا ترشی  یا انواع ماست  با سس تکنفره چلو خورشت قورمه سبزی با انواع ساالد 31

 یا ترشی  یا انواع ماست با سس تکنفره چلو خورشت کرفس با انواع ساالد  32

 یا انواع ماست یا انواع سوپ  با سس تکنفره باقالی پلو با گوشت با انواع ساالد  33

 یا انواع ماست یا انواع سوپ  با سس تکنفره باقالی پلو با مرغ با انواع ساالد 34

 یا انواع ماست یا انواع سوپ ساالد با سس تکنفرهزرشک پلو با مرغ با انواع  35

 یا ترشی چلو خورشت قیمه بادمجان با انواع ساالد با سس تکنفره  یا انواع ماست  36

   با سس تکنفره و انواع سوپ یا انواع ماست یا انواع ساالدیا ترشی  چلو کباب کوبیده با کره و گوجه یا لیموترش یا آبلیمو یا نارنج  37

  با سس تکنفره و انواع سوپ یا انواع ماست یا انواع ساالد یا ترشی با کره و گوجه یا لیموترش یا آبلیمو یا نارنج  چلو کباب برگ 38

 هویج پلو با مرغ و انواع سوپ یا انواع ماست یا انواع ساالد با سس تکنفره یا انواع ترشی  39

 ردیف 
 (Aلیست انواع غذا و کنار غذا )دربخش 
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  Aجدول انواع ساالد، ماست، سوپ و آش در بخش 

 چلو جوجه کباب با کره و گوجه یا لیموترش یا آبلیمو یا نارنج یا ترشی  و انواع سوپ یا انواع ماست یا انواع ساالد با سس تکنفره  40

 یا ترشی لوبیا پلو با انواع ماست یا انواع ساالد با سس تکنفره  41

 عدس پلو با انواع ماست یا انواع ساالد با سس تکنفره  42

 خوراک سوسیس با خیارشور و گوجه و انواع ساالد با سس تکنفره یا انواع آش یا انواع سوپ 43

 خوراک قارچ با خیارشور و انواع آش یا انواع سوپ یا انواع ماست یا انواع ساالد با سس تک نفره  44

 خیارشور و سس گوجه و انواع آش یا انواع سوپ یا انواع ساالد با سس تکنفرهخوراک همبرگر با  45

 نفرهاع ماست یا انواع ساالد با سس تکو انواع آش یا انواع سوپ یا انوپخته خوراک مرغ با خیارشور و گوجه فرنگی و سیب زمینی سرخ کرده و هویج  46

 یا ترشی چلو خورشت لوبیا سبز با انواع ساالد با سس تکنفره  یا انواع ماست  47

 یا ترشی چلو خورشت بامیه با انواع ساالد با سس تکنفره یا انواع ماست  48

 چلو کباب وزیری با کره و  گوجه یا لیموترش یا نارنج یا آبلیمو  یا ترشی و انواع سوپ یا انواع ماست یا انواع ساالد با سس تکنفره  49

 یا ترشیخوراک لوبیا چیتی با خیارشور و انواع سوپ یا انواع ساالد با سس تکنفره  یا انواع ماست  50

 خوراک بیف استراگانف با خیارشور و انواع سوپ یا انواع آش  51

 خوراک چیکن استراگانف با خیار شور و انواع سوپ یا انواع آش  52

 خوراک دلمه فلفل با خیارشور و انواع سوپ یا انواع آش یا انواع ماست  53

شده(سس کچاپ تکنفره و انواع سوپ یا انواع آش یا انواع ساالد با سس تکنفره یا با )خیارشور،هویج پخته و سیب زمینی سرخ مخلفات خوراک جوجه چینی  54

 انواع ماست

تکنفره یا خوراک مرغ ترش با مخلفات )خیارشور، گوجه فرنگی، سیب زمینی سرخ شده و هویج پخته شده(و انواع سوپ یا انواع آش یا انواع ساالد با سس  55

 انواع ماست

مخلفات) خیارشور، گوجه فرنگی، سیب زمینی سرخ شده و هویج پخته شده( و انواع سوپ یا انواع آش یا انواع ساالد  با سس تکنفره یا  خوراک جوجه ترش با 56

 انواع ماست

 چلوکباب تابه ای با انواع ساالد و سس تک نفره یا انواع ماست یا انواع سوپ 57

 انواع ساالد و سس تکنفره یا انواع ماستچلوخورشت مسماء بادمجان با گوشت یا مرغ با  58
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 ردیف جدول انواع ماست

 1 ماست

ماست خیار   2 

اسفناج ماست بورانی  3 

 4 ماست بادمجان 

 5 ماست کدو

 6 ماست لبو 

آشجدول انواع   ردیف 

 1 آش جو 

 2 آش رشته 

 3 آش ماست 

 4 آش شله زرد

 ردیف جدول انواع سوپ

 1 سوپ جو

 2 سوپ ورمیشل

 3 چسوپ قار

 4 سوپ سرد

 5 سوپ دال عدس 

ساالدجدول انواع   ردیف 

 1 ساالد شیرازی 

 2 ساالد فصل 

 3 ساالد کلم 

 4 ساالد پاستا

 سحری ( 2افطاری ) نوع  (  1افطاری )نوع  ایام هفته
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 Bجدول انواع غذا و کنار غذا در بخش 

 پنجشنبه
سبزی پلو با ماهی و آبلیمو تکنفره و سوپ جو و خرماو نوشیدنی 

 گیاهی

خوراک کتلت با خیار شور و سس گوجه تکنفره و  ماست  و  خیار و 

 سوپ جو و خرما و نوشیدنی گیاهی

 چلو جوجه کباب با گوجه و کره و ماست و میوه

 جمعه
تکنفره و شله زرد و بامیه لوبیا پلو با گوشت و ساالد شیرازی و آبلیمو 

 و دوغ

 چلو خورشت قیمه سیب زمینی و ماست و میوه خوراک آبگوشت با نان سنگک و ترشی و شله زرد و بامیه و دوغ

 شنبه 
چلو خورشت فسنجان و ساالد فصل و سس تکنفره و آش جو و خرما و 

 آبمیوه

 چلو کباب زعفرانی با گوجه و کره و ماست و میوه خوراک دلمه فلفل با خیار شور و ماست و آش جو و خرما و آبمیوه

 یکشنبه
سبزی پلو با تن ماهی و آبلیمو تکنفره و سوپ جو و شله زرد و با میه و 

 دلستر

خوراک شنیسل مرغ با خیار شور و سس گوجه تکنفره و سیب 

 زمینی سرخ کرده و سوپ جو و شله زرد و بامیه و دلستر

 زرشک پلو با مرغ و ماست و میوه

 دوشنبه
خوراک الویه با گوجه و خیار شور و آش رشته و خرماو نوشیدنی  چلو کباب نگینی با گوجه و کره و آش رشته و خرماو نوشیدنی گیاهی

 گیاهی

 چلو خورشت قورمه سبزی و ماست و میوه

 سه شنبه
چلو خورشت قیمه سیب زمینی و ساالد شیرازی و آبلیمو تکنفره و 

 آبمیوهشله زرد و بامیه و 

 عدس پلو با گوشت و کشمش و ماست و میوه خوراک میرزا قاسمی و ماست و شله زرد و بامیه و آبمیوه

 چهارشنبه
خوراک ماکارونی با خیار شور و ماست و سس گوجه تکنفره و آش جو 

 و خرما و نوشیدنی گیاهی

خوراک قارچ با خیار شور و ماست و آش جو و خرما و نوشیدنی 

 گیاهی

 ه کباب با گوجه و کره و ماست و میوهچلو جوج

خوراک کوفته تبریزی با خیار شور و نان سنگک  و شله زرد و بامیه و  چلو کباب زعفرانی با گوجه و کره و شله زرد و بامیه و دوغ پنجشنبه

 دوغ

 چلو خورشت قورمه سبزی و ماست و میوه

خرما و  چلو خورشت قیمه بادمجان و ماست و خیار و آش رشته و  جمعه

 آبمیوه

خوراک کتلت با خیار شور و سس گوجه تکنفره و ماست و خیار و 

 آش رشته و خرما و آبمیوه

 زرشک پلو با مرغ و ماست و میوه

لوبیا پلو با گوشت و ساالد شیرازی و آبلیمو تکنفره و شله زرد و بامیه  شنبه

 و دلستر

ت و خوراک شنیسل مرغ با خیار شور و سس گوجه تکنفره و ماس

 شله زرد و بامیه و دلستر

 چلو کباب نگینی با گوجه و کره و ماست و میوه

سبزی پلو  با ماهی و آبلیمو تکنفره و سوپ جو و خرما  نوشیدنی  یکشنبه 

 گیاهی

خوراک الویه با گوجه و خیار شور و سوپ جو و خرما و نوشیدنی 

 گیاهی

 چلو خورشت قیمه سیب زمینی و ماست و میوه

بادمجان با خیار شور و شله زرد و بامیه و سبزی  خوراک کشک چلو خورشت کرفس و ماست و شله زرد و بامیه و سبزی خوردن دوشنبه

 خوردن

 چلو جوجه کباب با گوجه و کره و ماست و میوه

تکنفره و ماست  خوراک کوکو سیب زمینی با خیار شور و سس گوجه زرشک پلو با مرغ و ماست و آش رشته و خرما و آبمیوه سه شنبه

 و آش رشته و خرما و آبمیوه

 چلو کباب زعفرانی با گوجه و کره و ماست و میوه

 چلو خورشت قورمه سبزی و ماست و میوه خوراک قارچ با خیار شور و آش جو و بامیه و نوشیدنی گیاهی پلو زعفرانی با تن ماهی و آش جو و بامیه و نوشیدنی گیاهی چهارشنبه

 لوبیا پلو با گوشت و ماست و میوه خوراک آبگوشت با ترشی و نان سنگک و خرما و شله زرد و آبمیوه کباب نگینی با گوجه و کره و ماست و خرما و شله زرد و آبمیوهچلو  پنجشنبه

 جمعه
چلو خورشت قیمه سیب زمینی و ماست و خیار و سوپ جو و بامیه و 

 سبزی خوردن

 زرشک پلو با مرغ و ماست و میوه و بامیه و سبزی خوردن خوراک میرزا قاسمی و ماست و سوپ جو

 (Bدر بخش )جدول انواع غذا و کنار غذا  ردیف 

      1397رمضاننمونه ای از غذای  افطاری و سحری در ماه مبارک 

 

 الزامی است.   سرو کنار غذاعالوه بر و... ک رمضان در وعده افطار سرو انواع آش ها ) شله زرد، جو ، رشته و ....(  یا انواع سوپ  ) قارچ، جو، ورمیشل( در ماه مبار
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 یا انواع ساالد با سس تکنفره  خوراک ماکارانی با خیار شور و سس گوجه و انواع ماست یا انواع آش یا انواع سوپ  1

 انواع آش یا انواع سوپیا  با سس تکنفره  چلو خورشت فسنجان با انواع ماست یا انواع ساالد 2

 با سس تکنفره    و انواع سوپ یا انواع آش یا ترشی یا انواع ساالد سبزی پلو با ماهی و کره و لیموترش یا آبلیمو یا نارنج 3

 با سس تکنفره    و انواع سوپ یا انواع آش یا ترشی یا انواع ساالد با ماهی و کره و لیموترش یا آبلیمو یا نارنجزعفرانی پلو   4

 یا ترشی با سس تکنفره انواع سوپ یا انواع آش یا انواع ماست یا انواع ساالدو مخلفات ولیموترش یا نارنج یا آبلیمو با سوخاری خوراک شنیسل مرغ  5

 یا ترشی  با سس تکنفره لیموترش یا نارنج یا آبلیمو و انواع سوپ یا انواع آش یا انواع ساالد مخلفات و خوراک شنیسل ماهی با 6

 یا انواع آش یا انواع سوپ یا ترشی با سس تکنفره  چلو خورشت آلو اسفناج با انواع ماست یا انواع ساالد 7

 یا ترشی با سس تکنفره  خوراک کتلت با خیارشور و سس گوجه و انواع ماست یا انواع آش یا انواع سوپ یا انواع ساالد 8

 آش یا انواع سوپ یا انواع ساالد با سس تکنفره یا ترشی با خیارشور و انواع ماست یا انواع و یا گوشت ته چین مرغ 9

 یا ترشی با سس تکنفره  استانپولی با انواع ماست یا انواع سوپ یا انواع آش یا انواع ساالد 10

 یا انواع آشیا ترشی  با سس تکنفره  لیمو ترش یا آبلیمو یا نارنج و انواع سوپ یا انواع ماست یا انواع ساالدچلو کباب نگینی با کره و گوجه و  11

 یا انواع آش یا ترشی با سس تکنفره  لیمو ترش یا آبلیمو یا نارنج و انواع سوپ یا انواع ماست یا انواع ساالدو کباب بختیاری با کره و گوجه و چل 12

 یا انواع ساالد با سس تکنفره    خوراک آبگوشت با نان سنگک و ترشی یا انواع ماست 13

 (Bدر بخش )جدول انواع غذا و کنار غذا  ردیف 
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 یا انواع ساالد با سس تکنفره    و ترشی یا انواع ماستو خیارشور خوراک کوفته تبریزی با نان سنگک  14

 یا انواع ساالد با سس تکنفره  خوراک کشک بادمجان با خیارشور و انواع سوپ یا انواع آش  15

 یا انواع آش یا ترشی با سس تکنفره  لیمو ترش یا آبلیمو یا نارنج و انواع سوپ یا انواع ماست یا انواع ساالد وچلو کباب زعفرانی با کره و گوجه  16

 با سس تکنفره   چلو خورشت به با انواع ماست یا انواع ساالد 17

 یا انواع ساالد با سس تکنفره  یا ترشی خوراک کوکو سیب زمینی با خیارشور و سس گوجه و انواع آش یا انواع سوپ و یا انواع ماست  18

 آش یا انواع سوپ و یا انواع ماست یا انواع ساالد با سس تکنفره  یا ترشیخوراک کوکو سبزی با خیارشور و گوجه فرنگی و انواع  19

 آش یا انواع سوپ و یا انواع ماست یا انواع ساالد با سس تکنفره  یا ترشیو انواع  خوراک ماهیچه با مخلفات و لیمو ترش یا نارنج یا آبلیمو  20

 آش یا انواع سوپ و یا انواع ماست یا انواع ساالد با سس تکنفره  یا ترشیو انواع باقالی پلو با ماهیچه  21

 با سس تکنفره یا ترشی  یا انواع ساالدخورشت قیمه آلو و انواع ماست  چلو 22

 آلبالو پلو با گوشت و انواع ساالد با سس تکنفره  یا انواع ماست یا ترشی  23

 آلبالو پلو با مرغ و انواع ساالد با سس تکنفره  یا انواع ماست یا انواع آش یا انواع سوپ یا ترشی  24

 یا ترشی با سس تکنفره  یا انواع آش لیموترش یا ابلیمو یا نارنج و انواع سوپ یا انواع ماست یا انواع ساالد وو گوجه چلو کباب لقمه با کره  25

 (Bدر بخش )جدول انواع غذا و کنار غذا  ردیف 
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 یا ترشی با سس تکنفره  یا انواع آش لیموترش یا آبلیمو یا نارنج و انواع سوپ یا انواع ماست یا انواع ساالد با مخلفات وکباب خوراک جوجه  26

یا انواع ماست یا ترشی و نان  با سس تکنفره و انواع آش یا انواع سوپ یا انواع ساالدوترش یا نارنج یا آبلیمو لیم وخوراک کباب کوبیده با گوجه  27

 سنگک

 یا ترشی یا انواع ماست  با سس تکنفره  خورشت قیمه سیب زمینی با انواع ساالدچلو  28

 یا ترشی  یا انواع ماست با سس تکنفره  با انواع ساالد بادمجان چلو خورشت قیمه 29

 یا ترشی  یا انواع ماست با سس تکنفره  با انواع ساالدکدو  چلو خورشت قیمه 30

 یا ترشی یا انواع ماست با سس تکنفره  انواع ساالدچلو خورشت قورمه سبزی با  31

 یا ترشی یا انواع ماست با سس تکنفره  چلو خورشت کرفس با انواع ساالد 32

 یا انواع ماست یا ترشی  با سس تکنفره  االدباقالی پلو با گوشت با انواع س 33

 یا انواع آش یا ترشی  یا انواع ماست یا انواع سوپ با سس تکنفره  باقالی پلو با مرغ با انواع ساالد 34

 یا انواع آش یا ترشی یا انواع ماست یا انواع سوپ با سس تکنفره  زرشک پلو با مرغ با انواع ساالد 35

 یا ترشی با سس تکنفره  انواع سوپ یا انواع ماست یا انواع ساالد انواع آش یالیموترش یا آبلیمو یا نارنج و با کره و گوجه وچلو کباب کوبیده  36

 یا ترشییا انواع آش  وپ یا انواع ماست یا انواع ساالد با سس تکنفره لیموترش یا آبلیمو یا نارنج و انواع سو با کره و گوجه  چلو کباب برگ 37
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 (Bدر بخش )جدول انواع غذا و کنار غذا  ردیف

 یا ترشیچلو جوجه کباب با گوجه و کره و لیمو ترش یا آبلیمو یا نارنج و انواع آش یا انواع سوپ یا انواع ساالد با سس تکنفره  یا انواع ماست  38

 لوبیا پلو با گوشت تکه ای با انواع آش یا انواع سوپ یا انواع ساالد  با سس تکنفره یا انواع ماست یا ترشی 39

 گوشت و کشمش با انواع آش یا انواع سوپ یا انواع ساالد با سس تکنفره  یا انواع ماست یا ترشیعدس پلو با  40

 خوراک قارچ با خیارشور و  انواع آش یا انواع سوپ یا انواع ساالد با سس تکنفره  یا انواع ماست  41

 خوراک دلمه فلفل با خیارشور و انواع آش یا انواع سوپ یا انواع ساالد با سس تکنفره  یا انواع ماست   42

 یا انواع ماست  تکنفره سس با خوراک دلمه بادمجان با خیارشور و انواع آش یا انواع سوپ یا انواع ساالد 43

 و انواع آش یا انواع سوپ یا انواع ساالد با سس تکنفره  یا انواع ماست یا ترشی   خوراک مرغ فر پز با مخلفات و لیمو ترش یا نارنج یا آبلیمو 44

 ا ترشی  خوراک مرغ سوخاری با مخلفات و لیمو ترش یا نارنج یا آبلیمو و انواع آش یا انواع سوپ یا انواع ساالد  با سس تکنفره یا انواع ماست ی 45

 خوراک بیف استراگانف با انواع آش یا انواع سوپ یا انواع ساالد با سس تکنفره  یا انواع ماست  46

 خوراک چیکن استراگانف با انواع آش یا انواع سوپ یا انواع ساالد با سس تکنفره  یا انواع ماست  47

 چلو خورشت لوبیا سبز با انواع آش یا انواع سوپ یا انواع ساالد با سس تکنفره  یا انواع ماست یا ترشی   48

 چلو خورشت بامیه با انواع آش یا انواع سوپ یا انواع ساالد با سس تکنفره  یا انواع ماست یا ترشی   49

 یا ترشی چلو کباب وزیری با گوجه و کره و لیموترش یا نارنج یا آبلیمو و انواع سوپ یا انواع ماست یا انواع ساالد با سس تکنفره  یا انواع آش  50

 یا ترشی چلو کباب سلطانی با گوجه و کره و لیموترش یا نارنج یا آبلیمو و انواع سوپ یا انواع ماست یا انواع ساالد با سس تکنفره یا انواع آش  51

 و انواع سوپ یا انواع ساالد با سس تکنفره یا سس تارتار خوراک جوجه چینی با مخلفات ) قارچ و نخود فرنگی و ذرت و پوره سیب زمینی ( با سس کچاپ تکنفره  52

ساالد با سس تکنفره  انواع  تنوری یا سیب زمینی سرخ شده و نخود فرنگی و خیار شور ( با سس تار تار و انواع سوپ یا یا سیب زمینی با مخلفات ) هویج و پوره سیب زمینی مرغ  خوراک کیوسکی 53

 یا انواع ماست

 یا انواع ماست  سیب زمینی تنوری( و سس تار تار و انواع سوپ یا انواع ساالد با سس تکنفره ، گوجه فرنگی، خیارشور، خوراک اسکالوپ مرغ با مخلفات ) کدو سبز مزه دار شده  54

 یا انواع آش  انواع ساالد یا انواع سوپیا لیمو ترش تازه و انواع ترشی سس تار تار یا و اهی با مخلفات ) پوره سیب زمینی ، ذرت ، خیارشور ،پیاز مزه دار شده( خوراک اسکالوپ م 55

 یا انواع آش یا انواع سوپخوراک موساکای بادمجان با مخلفات ) گوجه فرنگی و خیارشور( و انواع ماست یا انواع ساالد با سس تکنفره  56
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که با مخلفات در جدول ثبت گردیده است مخلفات و ... مانند خوراک جوجه کباب، خوراک ماهی، خوراک مرغ  غذاییتوضیحات: الزم به ذکر است منوهای 

 می باشد.  خوراک های )رژیمی و معمولی ( در هر وعده غذایی  2خلفات با انتخاب اداره تغذیه دانشگاه طبق پیوست آن شامل حداقل چهار نوع م

 (Bجدول انواع غذا و کنار غذا )در بخش  ردیف

57 
یا انواع خیار شور( و سس کچاپ تکنفره و انواع سوپ یا انواع ساالد با سس تکنفره   مینی سرخ شده یا پوره سیب زمینی ، گوجه فرنگی ،خوراک رولت مرغ با مخلفات ) سیب ز

 یا انواع ماست  آش

58 
  یا انواع آش  سیب زمینی تنوری( و سس کچاپ تکنفره و انواع سوپ یا انواع ساالد و سس تکنفره بیا سبز یا کرفس آب پز، خیارشور ، قارچ ،خوراک رولت گوشت با  مخلفات ) لو

 یا انواع ماست

 خوراک استیک مرغ با سس خامه و انواع سوپ یا انواع ماست یا انواع ساالد با سس تکنفره  59

 یا انواع ماستساالد با سس تکنفره یا انواع سوپ پلوی مکزیکی با مخلفات ) خیارشور و کلم قرمز مزه دار شده( و انواع  60

 چلو و خورشت باقال رشتی ) باقال قاتوق ( و انواع ساالد با سس تکنفره و یا انواع ماست یا انواع ترشی  61

 یا انواع ماستانواع ترشی یا انواع ساالد با سس تکنفره  خوراک میرزا قاسمی و 62

 یا انواع سوپکچاپ و انواع ساالد  با سس تکنفره تکنفره خوراک الزانیا و سس  63

 انواع ماست یا انواع ساالد با سس تکنفره  یا انواع ترشی رشته پلو با گوشت و  64

 هویج پلو با مرغ و انواع سوپ یا انواع ماست یا انواع ساالد با سس تکنفره یا انواع ترشی  65

 واع ماست یا انواع ساالد با سس تکنفره یا انواع ترشی  نخود فرنگی پلو با مرغ و انواع سوپ یا ان 66

 یا انواع ترشی   خوراک تاس کباب با انواع ماست یا انواع ساالد با سس تکنفره  67

 یا انواع سوپ یا انواع ماست یا انواع ترشی وسس تارتار و انواع ساالد (خلفات )سیب زمینی سرخ شده و هویج ، نخود فرنگی و خیارشورم باخوراک میگو پفکی  68

 تبا مخلفات ) خیارشور، نخود فرنگی، سیب زمینی سرخ شده و هویج (  و انواع سوپ یا انواع آش یا انواع ساالد با سس تکنفره یا انواع ماس خوراک جوجه ترش 69

 و هویج (و انواع سوپ یا انواع آش یا انواع ساالد با سس تکنفره یا انواع ماستخوراک مرغ ترش با مخلفات )خیارشور، نخود فرنگی، سیب زمینی سرخ شده  70

 و لیمو ترش یا نارنج یا آبلیمو تکنفره و انواع سوپ یا انواع آش یا انواع ساالد باسس تکنفره یا ترشی  خوراک ماهی کبابی با مخلفات 71

 ساالد و سس تکنفره یا انواع ماستچلوخورشت مسماء بادمجان با گوشت یا مرغ با انواع  72

 مرصع پلو با انواع ساالد و سس تکنفره یا انواع ماست یا انواع سوپ 73
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 Bجدول انواع ساالد، ماست، سوپ و آش در بخش 

  

 

  

 

 

 

 

 

 جدول انواع ماست ردیف 

 ماست 1

 ماست خیار 2

 ماست بورانی  3

 ماست بادمجان 4

 ماست کدو  5

 ماست لبو 6

 موسیرماست  7

 جدول انواع آش  ردیف

 آش جو  1

 آش رشته  2

 آش ماست 3

 آش شله زرد 4

 آش دوغ  5

 آش ترخینه 6

 جدول انواع ساالد ردیف 

 ساالد شیرازی 1

 ساالد فصل  2

 ساالد کلم  3

 ساالد اندونزی  4

 ساالد پاستا 5

 ساالد یونانی  6

 سوپجدول انواع  ردیف 

 سوپ جو 1

 سوپ ورمیشل  2

 سوپ قارچ 3

 سوپ سرد  4

 سوپ دال عدس  5
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 Bدر بخش  انواع غذای خوراکجدول دورچین غذا در 

 ردیف دورچین)نوع( گرم

 1 پوره سیب زمینی 120

و ....(، گل کلم انواع کلم)بروکلی  60  2 

 3 نخود فرنگی 40

 4 لوبیا سبز 40

 5 ذرت 40

 6 قارچ 60

 7 هویج 40

 8 گوجه فرنگی 100

 9 خیارشور 100

 

 

و به انتخاب اداره تغذیه  4و یا دورچین های تعریف شده مطابق پیوست حداقل چهارنوع از جدول دورچین  خوراک:دورچین استفاده شده در انواع غذای 1تذکر

 می باشد. اه و طبق برنامه غذایی اعالم شده دانشگ

 منحصربه موارد مذکورنمی باشد و با تغییر فصل وتشخیص اداره تغذیه قابلیت جابجایی دارد.: دورچین های ذکر شده در جدول 2تذکر

 


