بسمه تعالی
برنامه غذاخوری های دانشگاه علوم پزشکی لرستان تیر ماه 6931
ایام

تاریخ

شام (سحری)

ناهار( افطار)

هفته
پنج شنبه

10/4936931

چلو کباب کوبیده

خرما و شیر و ساالد شیرازی

جمعه

10/4936931

چلو خورش سبزی

شله زرد و ماست

زرشک پلو با مرغ

شنبه

10/4936930

جوجه کباب

خرما و شیر و عدسی

ماکارونی

یکشنبه

10/4936936

زرشک پلو با گوشت
ناهار 6

صبحانه

استامبولی با مرغ

ماست موسیر
میوه و دوغ
ماست

آش رشته و دوغ و میوه
ناهار2

کنارغذا

شام 6

شام 2

کنارغذا

دوشنبه

10/4936931

چلوکباب کوبیده

دوغ و میوه

ساالد الویه

دلستر

سه شنبه

10/4936934

استامبولی با گوشت

ساالد فصل

چلوخورش قیمه

ماست و میوه

چهارشنبه

10/4936931

شوید پلو با ماهی

دلستر و زیتون

خوراک کوکو سبزی

آش رشته و ماست

پنج شنبه

10/4936931

جمعه

10/493693/

چلوخورش بادمجان
باقالپلو با مرغ

ماست
دوغ

عدس پلو با مرغ
ماکارونی

دوغ
ساالد شیرازی

شنبه

10/4936913

ماست و میوه

شنیسل مرغ

خوراک لوبیا و دلستر

یکشنبه

دوغ

استامبولی با گوشت

ماست و میوه

ماست موسیر

باقالپلوبا گوشت

ساالد شیرازی

بسته 6و2

چلوخورش قیمه

10/4936911

چلو کباب کوبیده

دوشنبه

10/4936911

چلو خورش آلو و اسفناج

سه شنبه

10/4936910

شوید پلو با ماهی

دلستر و خرما

ساالد الویه

ماست

چهارشنبه

10/4936916

عدس پلو با مرغ

ساالد فصل و میوه

چلوخورش کدو

دلستر و خرما

پنج شنبه

10/4936911

جوجه کباب

دوغ

تخم مرغ و گوجه و سیب
زمینی

خوراک عدسی و ماست

جمعه

10/4936914

شنبه

10/4936911

یکشنبه

10/4936911

چلو خورش بادمجان

دوشنبه

10/493691/

باقال پلو با گوشت

سه شنبه

بسته 9و4

شویدپلو باماهی

دلستر و میوه

استامبولی باگوشت

ساالد شیرازی

ماست

خوراک مرغ

ساالد فصل

ماکارونی

فلفل دلمه ای و سیب زمینی و هویچ پخته
ودوغ
ماست و میوه

10/4936913

چلو خورش سبزی

ماست موسیر

ساالد الویه

دلستر

چهارشنبه

10/4936911

چلوکباب کوبیده

دوغ و میوه

عدس پلو با مرغ

ماست موسیر

پنج شنبه

10/4936911

چلوخورش آلو و اسفناج

ماست

خوراک کوکو سیب زمینی

فلفل دلمه ای و گوجه و خوراک لوبیا

جمعه

10/4936910

شنبه

10/4936916

یکشنبه

10/4936911

چلوخورش قیمه

بسته 6و2

باقالپلو با مرغ

ماست موسیر

ماکارونی

ماست

ساالد شیرازی و میوه

جوجه کباب

دوغ

دوشنبه

10/4936914

زرشک پلو با گوشت

دوغ

چلو خورش سبزی

ماست موسیر

سه شنبه

10/4936911

استامبولی با مرغ

ماست

خوراک کوکو سیب زمینی

فلفل دلمه ای و گوجه و آش رشته

10/4936911

چلو کباب کوبیده

دوغ و میوه

شوید پلو با ماهی

زیتون و دلستر

چهارشنبه
پنج شنبه

10/493691/

جمعه

10/4936903

شنبه

/4936901

بسته9و4

جوجه کباب

دوغ

شنیسل مرغ

بسته یک  :مربا شیر کره پنیر

بسته دو :حلوا شکری تخم مرغ کره شیر

بسته سه :شیر کره عسل

بسته چهار  :مربا شیر کره پنیر

خوراک لوبیا و دوغ

