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چلوخورش  قورمه چلو جوجه کبابزرشک پلو با مرغچای-شیر -پنیر1396/02/01جمعه

سبزی

چلو جوجه کباب

زرشک پلو با مرغ چلو جوجه کبابچلوکباب کوبیدهشیر چای–مربا –کره 1396/02/02شنبه

وخالل پسته

خوراک مرغ

چلوخورش  قیمه سیب چای-شیر– تخم مرغ 1396/02/03یکشنبه

زمینی

چلو جوجه کبابخوراک مرغچلو جوجه کباب

خوراک مرغخوراک کتلت مرغچلو جوجه کبابچلوکباب نگینیشیر چای–عسل–کره 1396/02/04دوشنبه

چلوکباب کوبیدهچلو کوبیده مرغگرم120چلوگوشتچلو جوجه کبابچای-شیر -پنیر1396/02/05سه شنبه

چلوکباب بختیاریزرشک پلو با مرغچلوجوجه کبابچلو ماهیچهشیر چای–مربا –کره 1396/02/06چهارشنبه

چلو میکسچلوگوشتچلو کباب کوبیدهسبزی پلو با ماهیچای-شیر– تخم مرغ 1396/02/07پنج شنبه

چلوخورش  قیمه شیر چای–عسل–کره 1396/02/08جمعه

بادنجان

خوراک مرغچلوکباب کوبیدهچلو جوجه کباب

گرم120چلوگوشتچلو ماهیچهچلو جوجه کبابسبزی پلو با ماهیچای-شیر -پنیر1396/02/09شنبه

چلوخورش  قیمه سیب چلو کباب کوبیدهچلو جوجه کبابشیر چای–مربا –کره 1396/02/10یکشنبه

زمینی

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کبابچلوخورش کرفسچلو جوجه کبابچلوکباب بختیاریچای-شیر– تخم مرغ 1396/02/11دوشنبه

خوراک کوبیدهزرشک پلو با مرغگرم120چلوگوشتچلوخورش  به آلوشیر چای–عسل–کره 1396/02/12سه شنبه

چای-شیر -پنیر1396/02/13چهارشنبه
چلوخورش  قیمه سیب 

زمینی
چلوجوجه کباب

زرشک پلو با مرغ 

وخالل پسته
چلوجوجه کباب

چلو جوجه کبابچلو کوبیده مرغچلو جوجه کبابزرشک پلو با مرغشیر چای–مربا –کره 1396/02/14پنج شنبه

چلو کوبیده مرغچای-شیر– تخم مرغ 1396/02/15جمعه
چلوکباب بختیاری

چلو جوجه کبابچلوخورش آلواسفناج

زرشک پلو با مرغ شیر چای–عسل–کره 1396/02/16شنبه

وخالل پسته

چلوکباب بختیاریچلوکباب نگینیچلو جوجه کباب

گرم120چلوگوشتچلو کوبیده مرغچلو جوجه کبابچلوخورش  به آلوچای-شیر -پنیر1396/02/17یکشنبه

چلوخورشت قورمه شیر چای–مربا –کره 1396/02/18دوشنبه

سبزی

خوراک مرغچلوخورش  به آلوچلو جوجه کباب

چلو جوجه کبابسبزی پلو با ماهیچای-شیر– تخم مرغ 1396/02/19سه شنبه
زرشک پلو با مرغ

چلو کباب کوبیده

چلوخورش  قیمه سیب شیر چای–عسل–کره 1396/02/20چهارشنبه

زمینی

چلو کباب کوبیدهچلوکباب بختیاری
چلو کباب نگینی

چلوخورش  قورمه چای-شیر -پنیر1396/02/21پنج شنبه

سبزی

چلوخورش  قیمه سیب گرم120چلوگوشت

زمینی

چلو جوجه کباب

خوراک کوبیدهخوراک مرغچلوکباب کوبیدهچلو جوجه کبابشیر چای–مربا –کره 1396/02/22جمعه

چلو جوجه کبابچلوکباب کوبیدهچلوکباب کوبیدهچلومیکسچای-شیر– تخم مرغ 1396/02/23شنبه

خوراک مرغخوراک کشک وبادمجانچلو جوجه کبابشویدباقالباگوشتشیر چای–عسل–کره 1396/02/24یکشنبه

چلو جوجه کبابچلوخورش  آلواسفناجچلو کباب کوبیدهزرشک پلو با مرغچای-شیر -پنیر1396/02/25دوشنبه

زرشک پلو با مرغ شیر چای–مربا –کره 1396/02/26سه شنبه

وخالل پسته

چلوکباب کوبیدهزرشک پلو با مرغچلو جوجه کباب

زرشک پلو با مرغ گرم120چلوگوشتسبزی پلو با ماهیچای-شیر– تخم مرغ 1396/02/27چهارشنبه

وخالل پسته

چلو کباب کوبیده

چلوکباب کوبیدهشیر چای–عسل–کره 1396/02/28پنج شنبه
چلوگوشتچلو جوجه کباب

چلومیکس

چلوخورش به آلوچای-شیر -پنیر1396/02/29جمعه
چلو کباب نگینیچلو جوجه کباب

چلو کباب کوبیده

چلو جوجه کبابخوراک مرغخوراک مرغچلوخورش کرفسشیر چای–مربا –کره 1396/02/30شنبه

چلو جوجه کبابچای-شیر– تخم مرغ 1396/02/31یکشنبه
چلو کباب نگینی

چلوخورش قیمه بادمجان
چلو جوجه کباب

1396/02/31 لغایت 1396/02/01هدایتی         از تاریخ - برنامه غذایی مراکز آموزشی درمانی نکویی 

ماست-سیب زمینی-لیموترش-خیارشور-گوجه فرنگی=خوراک ها*زیتون +خرما-لیمویانارنج=سبزی پلوباماهی*ماست -لیمویانارنج-گوجه فرنگی کبابی=چلوکباب وجوجه کباب*ماست =پلوهاوچلوخورشت ها*دورچین غذاها 





                                                                   

                                                                                                                                                                                             


