
 األسبوع األول

 
 صورة ماء حلويات / فواكة طبق جانب    سلطة الطبق الرئيس   اليوم

 سلطة الجرجير مع المانجا دجاج بالكاري األحد
أرز حبة طويلة / بطاطا 

 مشوية
 ماء اختيار حبة فواكة

 
 

 
 االثني   

 ماء دونت بطاطا ودجز سلطة كولسلو برغر لحم بقري

  

دز باي الثالثاء يونانية سلطة شيبير  
معكرونة / بطاطا 

 مشوية
 ماء اختيار حبة فواكة

 

 سلطة معكرونة دجاج مشوي االربعاء
أرز حبة طويلة / بطاطا 

 مشوية
ي تارت

 ماء مين 

 

 ماء اختيار حبة فواكة بطاطا مهروسة سلطة طحينة سمك مشوي الخميس

 
 

 



  
 األسبوع الثان 

 
 صورة ماء حلويات /  فواكة طبق جانب    سلطة الطبق الرئيس   اليوم

 ماء اختيار حبة فواكة أرز أصفر سلطة روكا منسف لحمة األحد

 
 

 
 االثني   

صوص ستيك مع 
ي جريال

ف   
الكينواسلطة   جلي  بطاطا مهروسة 

 ماء

 
 

ا الثالثاء  ماء اختيار حبة فواكة فاصولياء سلطة عادية بيي  

 

ر سندويش دجاج مشوي االربعاء فيلفيتريد  هاش براون سلطة سير   ماء 

 

 ماء اختيار حبة فواكة بطاطا مقلية سلطة كولسلو تشير  برغر الخميس

 
 



 األسبوع الثالث

 
 صورة ماء حلويات / فواكه طبق جانب    سلطة الطبق الرئيس   اليوم

 ماء اختيار حبة فواكة نودلز  جبنة مشوية داوود باشا األحد

 

 
 االثني   

ي   شوفان سلطة ناجتس دجاج
 ماء بودينغ أرز بن 

 

 ماء اختيار حبة فواكة  خي   أسمر سلطة بقدونسية أصابع السمك الثالثاء

 

كي  االربعاء  سجق تير
سلطة الجرجير مع 

 الفطر
توست فرنسي / 

 هاش براون
 ماء كوكير  

 

ا الخميس  سلطة الشمندر بيي  
زهرة مشوية مع 

 صوص
 ماء اختيار حبة فواكة

 



 األسبوع الرابع

 

 صورة ماء حلويات / فواكة طبق جانب    سلطة الطبق الرئيس   اليوم

 األحد
ستيك مع صوص 

ي جريال
ف   

 ماء اختيار حبة فواكه بطاطا مهروسة سلطة جرجير عربية

 

 
 االثني   

 ناجتس دجاج
سلطة الفاصولياء 

 االحمر
ي 
 ماء كريم كراميل أرز بن 

 

فواكهاختيار حبة  خي   أسمر سلطة يونانية أصابع السمك الثالثاء  ماء 

 

ي كيك هاش براون سلطة كولسلو سندويش دجاج مشوي االربعاء  ماء لير 

 

دز باي الخميس  سلطة الذرة شيبير

 
معكرونة / بطاطا 

 ماء اختيار حبة فواكه مشوية

 



 السلطات
 سيزر صغير 0.750  كبير  1.000
 يونانية صغير 0.750 كبير 1.000
 كولسلو صغير 0.750 كبير 1.000
 روكا صغير 0.750 كبير 1.000
 سلطة المانية صغير 0.750 كبير 1.000
 فتوش صغير 0.750 كبير 1.000
 سلطة عادية صغير 0.750 كبير 1.000
الذرةسلطة  صغير 0.750 كبير 1.000  
1.000 

 كبير

 صغير 0.750

 سلطة شمندر

 سلطة الفاصولياء االحمر صغير 0.750 كبير 1.000
 سلطة الفاصولياء االخضر صغير 0.750 كبير 1.000
 سلطة المعكرونة مع الخضار صغير 0.750 كبير 1.000
 جرانوال صغير 0.750 كبير 1.000
 سلطة الشوفان صغير 0.750 كبير 1.000
 سلطة الكينوا صغير 0.750 كبير 1.000
 سلطة الشوفان مع الفواكه صغير 0.750 كبير 1.000
 سلطة فواكه صغير 0.750 كبير 1.000
 سلطة األناناس صغير 0.750 كبير 1.000
  سلطة المانجو صغير 0.750 كبير 1.000

 

 

 



 مقبالت باردة

 تبولة حجم عادي 1.000

 حمص حجم عادي 1.000
  

 

 

 سندويشات سبيشال

 

 

 

 

 

 

 

 رول تيركي صغير 1.500 كبير 1.750
 )دايت(الكاساديا اليونانية  صغير 1.750 كبير 2.000
 ستيك مع خبز أسمر صغير 1.750 كبير 2.000
 سمك فيليه صغير 1.750 كبير 2.000



  سندويشات    
   

 اسكالوب دجاج صغير 1.250 كبير 1.750
بالجبنة زنجر صغير 1.500 كبير 2.000  
 شيش طاووق صغير 1.500 كبير 1.750
 دجاج مشوي صغير 1.500 كبير 2.000
 فاهيتا صغير 1.500 كبير 1.750
 كوردن بلو صغير 1.750 كبير 2.000
 رول مسخن صغير 1.750 كبير 2.000
 دجاج كرسبي صغير 1.500 كبير 1.750
 برغر لحم بقري صغير 1.250 كبير 1.750
 رول ستيك صغير 1.500 كبير 2.000
 هوت دوغ صغير 1.250 كبير 2.000

 برغر خضار حجم عادي 2.000
 (دايت) شيش طاووق بالخبز األسمر حجم عادي 2.000
 (دايت) دجاج مشوي بالخبز األسمر حجم عادي 2.000
 ستيك بالخبز األسمر)دايت(  حجم عادي 2.000

 

 

 

 

 



 سندويشات باردة
 روست بيف صغير 1.250 كبير 2.000
 كلوب صغير 1.000 كبير 2.000
 تيركي مدخن صغير 1.500 كبير 2.000
 تونة صغير 1.000 كبير 2.000
 جبنة قشقوان صغير 1.000 كبير 1.500
 جبنة حلوم صغير 1.000 كبير 1.500
 جبنة شيدر صغير 1.000 كبير 1.250

 لبنة وزيتون حجم عادي 1.000
 

 

 البيتزا
 مارغريتا حجم وسط 3.000
 دجاج فالفوني حجم وسط 3.000
 سالمي حجم وسط 3.000
 تونة حجم وسط 3.000
 خضار حجم وسط 3.000

 

 

 االيطالي
 

 

 

 

 

الفريدو يفوتو تشين حجم عادي 3.000  

 بيني أرابياتا حجم عادي 3.000



 الصيني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناقيش
 لحمة حجم عادي 1.000
 بيتزا حجم عادي 1.000
 بيض حجم عادي 0.750
 زعتر حجم عادي 0.750
 جبنة بيضاء حجم عادي 0.750

 حجم صغير 0.250
 

 

 

 

 الوجبات الساخنة
 شوربة اليوم كوب 0.500

 

 

 

 دجاج بالكاجو حجم عادي 3.000

 لحم بصوص االويستر حجم عادي 3.000
 أرز مقلي صحن 1.000



 الوجبات اليومية
 دينار/السعر 2.500

 

 )طالب(الوجبة اليومية 

 دينار/السعر 3.000

 

 الوجبة اليومية )الموظفون(

 دينار/السعر 3.000

 

 ، نباتيون( دايتالوجبة اليومية )

 

 

 

 

     الحلويات     
 الكرواسون حبة واحدة 0.750

 مفن حبة واحدة 0.750

 كيكة انجليزية حبة واحدة 0.750

 كب كيك حبة واحدة 0.500

 كوكيز حبة واحدة 0.750

 

 

 

 



 عناصر البيع بالتجزئة
مل 500ماء  عبوة 0.250  

 

مل 250عصير كارولينا  علبة 0.500  
 

مل 250حليب بلدنا منكه علبة 0.500  
 

 شيبس سن بايت كيس 0.500
 

 

 

 

 العصير الطبيعي والفواكه 

 برتقال كوب 1.000
 

 ليمون كوب 1.000
 

 ليمون ونعنع كوب 1.000
 

 توت وليمون كوب 1.000
 

 مانجا كوب 1.000
 

 فواكه الموسم حبة واحدة 0.250
 

 


