
ناالأسبوع االول  جمعة يوم الخميس  االأربعاء  الثالثاء االثن�ي

بداية   
 V شوربة منزلية مع خبز  V شوربة منزلية مع خبز V شوربة منزلية مع خبز V شوربة منزلية مع خبز V شوربة منزلية مع خبز

الرئييسي  الطبق 
االول 

 V  معكرونة بالجبنة 
مع

خبز بالثوم 
 سلطة ،البروكلي  

 رول هوت دوج و سجق لحم الخنزير 
ذرة حلوة وكول سلو 

 أسافين البطاطا

 دجاج كورما
 أرز مسلوق ، خبز نان 

 سلطة ،البروكلي 

 فطيرة ستيك
بطاطا 

جزر ولفت 

 فيليه سمك القد المقرمش 
 شيبس وبازالء وسلطة 

 2 الرئيسية   
 V بطاطا مشوية

و
برادات متنوعة وسلطة 

 V )كورن )ساندويتشات ببدائل اللحوم 
و

سلطة 

 V خضروات كورما 
 أرز مسلوق ، خبز نان 

سلطة 

 V بطاطا مشوية
برادات متنوعة وسلطة 

 V المعكرونة اإليطالية
سلطة 

 رول محشو 
خبز مع لحم الخنزير  ساندوتش بحشو الدجاج أو الجبن لفائف بحشوة الديك الرومي أو الجبن 

حشوات الجبن 
 لفائف بحشوة الديك الرومي أو الجبن  ساندوتش بحشو الدجاج أو الجبن

الحلوى   
 علبة اآليس كري

اختيار الفاكهة الطازجة
 الزبادي 

اختيار الفاكهة الطازجة
 كوكتيل اليوسفي و شمام 

اختيار الفاكهة الطازجة
 سلطة الجيلي والفواكه الطازجة

اختيار الفاكهة الطازجة
كعكة الشوكوالتة والشمندر

اختيار الفاكهة الطازجة

أسبوع القائمة 
االأساسية 1

أغسطس 2022 - يونيو 2023

15/08/2022
29/08/2022
12/09/2022
26/09/2022
24/10/2022

07/11/2022
21/11/2022
05/12/2022
19/12/2022

02/01/2023
16/01/2023
30/01/2023
13/02/2023
27/02/2023

13/03/2023
27/03/2023
17/04/2023
01/05/2023
15/05/2023

29/05/2023
12/06/2023
26/06/2023

بداية األسبوع 

V = نباتي
تتوفر سلطة جانبية وخضروات يوميًا مع خيارات الغداء بما في ذلك األطباق الرئيسية واللفائف المحشوة / السندويشات ، مع اختيار الحليب أو الماء. 

لمزيد من المعلومات حول المواد المسببة للحساسية والمحتوى الغذائي ، يرجى االنتقال إلى موقع  Fife.gov.uk  الويب والبحث  عن الوجبات المدرسية ، والنقر فوق  الطعام في مدرستك  واتباع الروابط.

للحصول على نموذج المتطلبات الغذائية المحددة ، يرجى االطالع على صفحة الوجبات المدرسية التي تحتوي على مزيد من المعلومات ورابط إلى نموذج الطلب.



القائمة األساسية 
ي
االسبوع الثا�ن

أغسطس 2022 - يونيو 2023

ططططط طططططط طططططط ططططط طططط طططططط ططط.

ي
ناالأسبوع الثا�ن  جمعة يوم الخميس  االأربعاء  يوم الثالثاء االثن�ي

بداية   
 V شوربة منزلية مع خبز V شوربة منزلية مع خبز V شوربة منزلية مع خبز V شوربة منزلية مع خبز V شوربة منزلية مع خبز

الرئييسي  الطبق   
 1

كرات اللحم االيطالية 
 مع السباغيتي
وبروكلي 

 برجر لحم بقري / فيجان برجر  
V  وخبز 

 مع ذرة حلوة
 أسافين البطاطا

دجاج مشوي ومرق
 بطاطا مهروسة
جزر وبازالء 

لحم مفروم 
بطاطا 
و قرنبيط

 أصابع سمك السلمون
 رقائق البطاطس والفول والبازالء

الرئييسي  الطبق 
 2

بانيني بالجبنة  V  مع سلطة 
وكرودتس

بطاطا مشوية V و
برادات متنوعة وسلطة 

 V الجبنو بيتزا الطماطم
 مع سلطة وبازالء 

 V بطاطا مشوية
و 

برادات متنوعة وسلطة 

 باستا خضار مخبوزة مع  
 V فتات الخبز 
خبز بالثوم 

 رول محشو 
 لفائف بحشوة الديك الرومي أو 

الجبن 
معجنات مع لحم الخنزير  ساندوتش بحشو الدجاج أو الجبن

حشوات الجبن 
 ساندوتش بحشو الدجاج أو 

الجبن
معجنات بحشوة الديك الرومي أو 

الجبن 

حلويات
 الزبادي 

اختيار الفاكهة الطازجة
كوب تفاح وعنب

اختيار الفاكهة الطازجة
 الزبادي 

بطيخ
 مربى اإلسفنج والكاسترد
اختيار الفاكهة الطازجة

 كوكتيل ماندرين و شمام 
اختيار الفاكهة الطازجة

22/08/2022
05/09/2022
19/09/2022
03/10/2022

31/10/2022
14/11/2022
28/11/2022
12/12/2022

09/01/2023
23/01/2023
06/02/2023
20/02/2023

06/03/2023
20/03/2023
24/04/2023
08/05/2023

22/05/2023
05/06/2023
19/06/2023

بداية األسبوع 

V = نباتي
تتوفر سلطة جانبية وخضروات يوميًا مع خيارات الغداء بما في ذلك األطباق الرئيسية واللفائف المحشوة / السندويشات ، مع اختيار الحليب أو الماء. 

لمزيد من المعلومات حول المواد المسببة للحساسية والمحتوى الغذائي ، يرجى االنتقال إلى موقع  Fife.gov.uk  الويب والبحث  عن الوجبات المدرسية ، والنقر فوق  الطعام في مدرستك  واتباع الروابط.

للحصول على نموذج المتطلبات الغذائية المحددة ، يرجى االطالع على صفحة الوجبات المدرسية التي تحتوي على مزيد من المعلومات ورابط إلى نموذج الطلب.



ناالأسبوع االول   جمعة يوم الخميس  االأربعاء  يوم الثالثاء االثن�ي

الصباح 
 سندويتش جبنة او ديك رومي

~
 الزبادي 

حليب

 V معكرونة الطماطم والريحان
~

طبق فاكهة
حليب

 V معكرونة الطماطم والريحان
~

شمام
حليب

 ساندويتش جبنة أو تونا
~

كوكيز الشوفان والتفاح وميلك شيك
حليب

لدغات الدجاج
فول
~

موس دوامة الفراولة 
و شريحة موز

حليب

غداء

 V معكرونة بالجبنة 
خبز بالثوم 
وبروكلي 

أو
 سندويتش جبنة او ديك رومي

~
 الزبادي 

حليب

 V معجنات سجق دجاج اوسجق نباتي
الذرة الحلوة

أو
 V شوربة وخبز

~
طبق فاكهة
 الزبادي 

حليب

كورما دجاج أو خضروات V ، أرز 
مسلوق و
بروكلي 

أو
 سندويتش جبنة او ديك رومي

~
شمام
حليب

 فطيرة ستيك
جزر و بطاطا

أو
 V شوربة وخبز

~
سلطة فواكه طازجة
 علبة اآليس كري

حليب

سمك السلمون أصابع   الكروكيت / 
الفاصوليا

أو
 سندويتش جبنة او ديك رومي

~
مافن الشوكوالتة والشمندر مع التوت

حليب

بعد  شاي 
لظهر ا

الجبن والبسكويت
كروديتس

~
بطيخ
حليب

 V شوربة وخبز
~

سلطة فواكه طازجة و 
 علبة آيس كريم

حليب

ساندويتش بالجبن أو لحم الخنزير 
المملوء

~
موس دوامة الفراولة 

و شريحة موز
حليب

 V البطاطا المخبوزة والفاصوليا
~

 الزبادي 
حليب

 سندويتش جبنة او ديك رومي
سلطة 

~
مافن الشوكوالتة والشمندر مع التوت

حليب

قائمة الحضانة
االأسبوع االول

أغسطس 2022 - يونيو 2023

15/08/2022
29/08/2022
12/09/2022
26/09/2022
24/10/2022

07/11/2022
21/11/2022
05/12/2022
19/12/2022

02/01/2023
16/01/2023
30/01/2023
13/02/2023
27/02/2023

13/03/2023
27/03/2023
17/04/2023
01/05/2023
15/05/2023

29/05/2023
12/06/2023
26/06/2023

بداية األسبوع 

V = نباتي
تتوفر سلطة جانبية وخضروات يوميًا مع خيارات الغداء بما في ذلك األطباق الرئيسية وامعجنات المحشوة / السندويشات، مع اختيار حليب أو ماء. 

لمزيد من المعلومات حول المواد المسببة للحساسية والمحتوى الغذائي ، يرجى االنتقال إلى موقع  Fife.gov.uk  الويب والبحث  عن الوجبات المدرسية ، والنقر فوق  الطعام في مدرستك  واتباع الروابط.

للحصول على نموذج المتطلبات الغذائية المحددة، يرجى االطالع على صفحة الوجبات المدرسية التي تحتوي على مزيد من المعلومات ورابط إلى نموذج الطلب.



قائمة طعام الحضانة
ي
االأسبوع الثا�ن

أغسطس 2022 - يونيو 2023
ناالأسبوع االول   جمعة الخميس  االأربعاء الثالثاء االثن�ي

الصباح وجبة 

سندويتش جبنة او ديك رومي 
~

 الزبادي 
حليب

دجاج أو 
 V سجق النباتية

و فول  
~

 الزبادي 
حليب

كورن )بديل اللحوم ( الغمسات V و
أطواق السباغيتي 

~
بطيخ
حليب

 ساندويتش جبنة أو دجاج
~

موس دوامة الفراولة و شريحة موز 
حليب

 V صوابع بيتزا الطماطم والريحان
 الذرة الحلوة

~
كعكة إسفنجية و كوكتيل فواكه 

حليب

غداء

كرات اللحم االيطالية 
معكرونة / بروكلي

أو
 V شوربة وخبز

~
 الزبادي 

حليب

 V برجرلحم البقر أو نباتي
في خبز و 
الذرة الحلوة

أو
 ساندويتش جبنة أو بيض

~
طبق فاكهة

حليب

دجاج ومرق
جزر/بطاطا

أو
 سندويتش جبنة او لحم الخنزير 

المملوء
~

بطيخ
حليب

لحم مفروم 
بطاطا و قرنبيط

أو 
 V شوربة وخبز

~
كعكة إسفنجية و كوكتيل فواكه 

حليب

 أصابع سمك السلمون
الكروكيت / الفاصوليا

أو
معجنات الجبن أو الديك الرومي

~
طبق فاكهة

حليب

بعد  شاي 
لظهر ا

 سندويتش جبنة او ديك رومي
~

بطيخ
حليب

 V البطاطا المخبوزة والفاصوليا
~

 الزبادي 
حليب

البسكويت والجبن
كروديتس

~
كوكيز الشوفان والتفاح و ميلك شيك

حليب

 V شوربة وخبز
~

كعكة إسفنجية و كوكتيل فواكه
حليب

معجنات الجبن أو الديك الرومي
~

طبق فاكهة
حليب
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31/10/2022
14/11/2022
28/11/2022
12/12/2022

09/01/2023
23/01/2023
06/02/2023
20/02/2023

06/03/2023
20/03/2023
24/04/2023
08/05/2023

22/05/2023
05/06/2023
19/06/2023

بداية األسبوع 

V = نباتي
تتوفر سلطة جانبية وخضروات يوميًا مع خيارات الغداء بما في ذلك األطباق الرئيسية واللفائف المحشوة / السندويشات ، مع اختيار الحليب أو الماء. 

لمزيد من المعلومات حول المواد المسببة للحساسية والمحتوى الغذائي ، يرجى االنتقال إلى موقع  Fife.gov.uk  الويب والبحث  عن الوجبات المدرسية ، والنقر فوق  الطعام في مدرستك  واتباع الروابط.

للحصول على نموذج المتطلبات الغذائية المحددة ، يرجى االطالع على صفحة الوجبات المدرسية التي تحتوي على مزيد من المعلومات ورابط إلى نموذج الطلب.


