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اال�سم الثالثي:  

تاريخ امليالد:  

اجلن�س:   

الوزن:   

الطول:  

 اأطعمة ال ترغبها:    

عدد اأيام اال�ست

راك :   ٢٤ يوم     ٢٨ يوم

هدف اال�سرتاك : 

م�ساكل �سحية    تنزيل وزن    منط حياة �سحي    

زيادة وزن    نباتي     كمال اأج�سام    

غريه   حامل او مر�سع    

تاريخ بداية اال�سرتاك: 

توقيع امل�سرتك: 

اإتفاقية ا�سرتاك يف برنامج غذائي

ال�سروط واالأحكام

اال�سرتاك يف برنامج غذائي ملدة اأربعة اأ�سابيع.  -  ١

ح�سب االتفاق يكون عدد اأيام اال�سرتاك اإما ٢٨ يوم )�سامل يوم اجلمعة(   -  ٢

اأو ٢٤ يوم  )غري �سامل يوم اجلمعة(

يقرر امل�سرتك عدد الوجبات الرئي�سية و ال�سناكات التي يريدها.   -  ٣

على امل�سرتك اأن يختار وجباته ملدة اأربعة اأ�سابيع م�سبقا.  -  ٤

باإمكان تغيري اأي من الوجبات خالل فرتة اال�سرتاك ، وذلك بعد مرا�سلتنا   -  ٥

قبل وقت التغيري ٧٢ �ساعة على االأقل.

يف حال وجود هدف للم�سرتك مثل تنزيل الوزن اأو يعاين من م�ساكل �سحية   -  ٦

متعلقة بالغذاء اأو غريه، �سيكون اإختيار الوجبات حتت اإ�سراف اآخ�سائية 

التغذية. 

يتم جتهيز وو�سع وت�سليم الوجبات بحيث تكون �ساملة ليوم كامل.  -  ٧

وقت ا�ستالم وجبات اليوم من املطعم يكون  بعد ال�ساعة ١٢:٠٠ ظهرا.  -  ٨

الوجبة،  وا�ستالم  املندوب  على  الرد  عدم  عند  التو�سيل:  طلب  حال  يف   -  ٩

فيتعني على امل�سرتك ا�ستالمها بنف�سه من املطعم.

�سواء كان اختيار امل�سرتك : اال�ستالم من املطعم اأو عرب التو�سيل، فيتعني   -١٠

على امل�سرتك ا�ستالم وجبته قبل ال�ساعة ٧:٠٠ م�ساء حيث يتم التخل�س 

منها بعد  ذلك ، ولي�س له احلق يف املطالبة بقيمتها اأو بديلها.

ويتم  مبا�سرة،  الثالجة  يف  ا�ستالمه  بعد  الوجبات  �سندوق  و�سع  يجب   -١١

ا�ستخدام كل وجبة بعد ت�سخينها يف املايكرويف بعد اإزالة االأجزاء الغري 

قابلة للت�سخني يف حال وجودها.

باإمكان اإيقاف اال�سرتاك خالل فرتة اال�سرتاك ، وذلك بعد مرا�سلتنا قبل   -١٢

وقت االإيقاف ٤٨ �ساعة على االأقل ، و�سيتم تعوي�س مدة االإيقاف.

يتم دفع مبلغ اال�سرتاك كامال وذلك بالتحويل اإلى ح�ساب املطعم، اأو دفعه   -١٣

مبا�سرة يف املطعم.

ال ميكن ا�سرتداد مبلغ اال�سرتاك بعد دفعه اإال يف حال ال�سرورة، ويتم عند   -١٤

قيمة  من   %٢٠ يعادل  مبا  اال�سرتاك  متطلبات  جتهيز  تكلفة  خ�سم  ذلك 

بدء  حال  يف  خاللها  الوجبات  تقدمي  مت  التي  االأيام  وكذلك  اال�سرتاك، 

اال�سرتاك .

اإذا كان لديك اأي حت�س�س من اأطعمة معينة، اأو هناك اأطعمة ال ترغب بها   -١٥

بتاتا فيجب تدوينها يف خانة املالحظات املخ�س�سة لذلك يف منوذج طلب 

اال�سرتاك .

و�سيتم  املطعم  اإدارة  مع  التوا�سل  فباإمكان  مالحظات  اأي  وجود  حال  يف   -١٦

التجاوب مع مالحظاتك.



فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

الغداء مع رزالغداء مع رز

الغداء حلومالغداء حلوم

الغداء الغداء

�سناك 1 �سناك 1

�سناك 2 �سناك 2

�سناك 3 �سناك 3

�سناك 4 �سناك 4

�سناك 5 �سناك 5

�سناك 6 �سناك 6

�ساندوي�س �ساندوي�س

مقبالت مقبالت

�سلطة �سلطة

�سوربة �سوربة

حلويات / 
مك�سرات

حلويات / 
مك�سرات

فواكه فواكه

البان البان

الغداء الغداء
با�ستا /
 بيتزا

با�ستا /
 بيتزا

الغداء بحريالغداء بحري

طبق طبق

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�سلطة �سلطة

�ساندوي�س/ 
معجنات

�ساندوي�س/ 
معجنات

طبق طبق

�سوربة �سوربة

2
كورن فليك�س + حليب منزوع الد�سم 

تونا �ساندوي�س

فريكه دجاج  

كفته بندورة + خبز 

�ساندوي�س �سمك فيلية   

لزانيا حلمة

�سيادية �سمك

 بيتزا خ�سار 

دجاج كاري + ارز

 �سلطة الدجاج بال�سماق

�سوربة جزر 

باذجنان مع رمان و جبنه 

�سلطة فتو�س

�سوربة جزر 

ت�سيز كيك 

 �سلطة فواكه

لنب مع ع�سل ومك�سرات 

1
حم�س بريوتي + خبز

  �سندوي�س لبنة مع زيتون االأ�سود

حما�سي كو�سى + باذجنان

دجاج بانيه م�سوي + هوين ما�سرتد �سو�س

 �ساندوي�س دجاج بالزيتون االأ�سود املطحون

فيتو�سيني دجاج و الفطر

�سمك ترياكي

 برغر دجاج

م�ساوي كباب

 �سلطة التني املجفف مع اجلرجري

�سوربة دجاج مع ذرة 

ما�سروم �سوتيه

�سلطة ملفوف ملون

�سوربة دجاج مع ذرة 

لوز

حبة فاكهة مو�سمية

لنب مع فواكه طازجة

اختيارات
يــــوم

اختيارات
يــــوم



فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

الغداء مع رزالغداء مع رز

الغداء حلومالغداء حلوم

الغداء الغداء

�سناك 1 �سناك 1

�سناك 2 �سناك 2

�سناك 3 �سناك 3

�سناك 4 �سناك 4

�سناك 5 �سناك 5

�سناك 6 �سناك 6

�ساندوي�س �ساندوي�س

مقبالت مقبالت

�سلطة �سلطة

�سوربة �سوربة

حلويات / 
مك�سرات

حلويات / 
مك�سرات

فواكه فواكه

البان البان

الغداء الغداء
با�ستا /
 بيتزا

با�ستا /
 بيتزا

الغداء بحريالغداء بحري

طبق طبق

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�سلطة �سلطة

�ساندوي�س/ 
معجنات

�ساندوي�س/ 
معجنات

طبق طبق

�سوربة �سوربة

4
بي�س اومليت فطر + خبز 

زبدة و مربى �ساندوي�س

ملوخية باللحمة + ارز

�سي�س طاووق الدجاج

 �ساندوي�س دجاج بالريحان

ا�سبغتي فطر

�سمك عربي مع طحينه 

  �سندوي�س لبنة مع جرجري

دجاج ترياكي 

 �سلطة �ساورما حلمه

�سوربة بروكلي 

بامية بالزيت 

 �سلطة با�ستا / ذرة

�سوربة بروكلي

كيك �سوكوالته 

حبة تفاح

علبة لنب �سادة

3
قوارب كو�سى باجلبنه 

مناقي�س جبنه + زعرت

دجاج م�ساال + ارز

دجاج فيلية + �سو�س االع�ساب 

 �ساندوي�س �ستيك اللحمه

 بيتزا دجاج

ا�سبغيتي + الربيان

ا�سبغتي كرات حلم

اومليت كولد كت  + خبز  

 �سلطة ن�سواز

�سوربة فطر 

قلوب ار�س �سوكي مع ريحان 

�سلطة يونانية

�سوربة فطر 

جوز

فواكه جمففة

�سراب �سنينة

اختيارات
يــــوم

اختيارات
يــــوم



فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

الغداء مع رزالغداء مع رز

الغداء حلومالغداء حلوم

الغداء الغداء

�سناك 1 �سناك 1

�سناك 2 �سناك 2

�سناك 3 �سناك 3

�سناك 4 �سناك 4

�سناك 5 �سناك 5

�سناك 6 �سناك 6

�ساندوي�س �ساندوي�س

مقبالت مقبالت

�سلطة �سلطة

�سوربة �سوربة

حلويات / 
مك�سرات

حلويات / 
مك�سرات

فواكه فواكه

البان البان

الغداء الغداء
با�ستا /
 بيتزا

با�ستا /
 بيتزا

الغداء بحريالغداء بحري

طبق طبق

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�سلطة �سلطة

�ساندوي�س/ 
معجنات

�ساندوي�س/ 
معجنات

طبق طبق

�سوربة �سوربة

6
حلوم م�سوي + خبز+ خ�سار

ميني بيتزا

مندي دجاج 

�ستيك حلمة +  �سو�س اجلريفي 

 بريغر  حلمة

بنا اربياتا دجاج

�سمك فيليه على البخار

 بيتزا الفطر

�سمك فيليه + �سو�س امل�سرتد 

�سلطه دجاج تندوري

�سوربة �سوفان و خ�سار 

متبل باذجنان + خبز

�سلطة عربية

�سوربة �سوفان و خ�سار 

كوكيز

 �سلطة فواكه

لنب مع خيار

5
لبنه و خ�سار + خبز 

 رو�ست بيف كلوب �ساندوي�س

زهرة مع لنب  باللحمة + ارز 

دجاج فيلية + �سو�س الفطر

 �ساندوي�س دجاج الكاجن

بيتزا حلمه مفرومه 

�سمك فيليه + خلطة مك�سيكية 

الزانيا �سبانخ رول

ك�سري

 �سلطة تفاح + حلوم + رمان

�سوربة عد�س حب و �سبانخ 

كو�سى م�سوية مع الطحينه 

�سلطة القي�سر

�سوربة عد�س حب و �سبانخ 

خلطة مك�سرات + فواكه جمففة

ع�سري برتقال

لنب مع فواكه ) اكتيفيا(

اختيارات
يــــوم

اختيارات
يــــوم



فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

الغداء مع رزالغداء مع رز

الغداء حلومالغداء حلوم

الغداء الغداء

�سناك 1 �سناك 1

�سناك 2 �سناك 2

�سناك 3 �سناك 3

�سناك 4 �سناك 4

�سناك 5 �سناك 5

�سناك 6 �سناك 6

�ساندوي�س �ساندوي�س

مقبالت مقبالت

�سلطة �سلطة

�سوربة �سوربة

حلويات / 
مك�سرات

حلويات / 
مك�سرات

فواكه فواكه

البان البان

الغداء الغداء
با�ستا /
 بيتزا

با�ستا /
 بيتزا

الغداء بحريالغداء بحري

طبق طبق

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�سلطة �سلطة

�ساندوي�س/ 
معجنات

�ساندوي�س/ 
معجنات

طبق طبق

�سوربة �سوربة

8
فول مدم�س + خبز 

�ساندوي�س جبنة الفيتا مع اخل�سار

كفته بندورة + ارز 

دجاج فيلية + �سو�س تو�سكاين 

كولد كت �ساندوي�س 

 نودلز مع حلمة و بروكلي

كب�سة �سمك 

 �ساندوي�س دجاج + حلوم+ ريحان+ جرجري

اومليت حلم مفروم 

�سلطة كينوا 

�سوربة  الربيان

بطاطا كزبره 

تبوله 

�سوربة  الربيان

لوز

حبة فاكهة مو�سمية

لنب مع فواكه طازج

7
مفركة كو�سى + خبز

�ساندوي�س اجبان م�سكلة

يخنة بامية باللحم + ارز

دجاج زعرت +  �سو�س ليمون  

 �ساندوي�س  �ساورما دجاج

 بيتزا مرغاريتا

�سمك فيليه + �سو�س اليمون 

لزانيا حلمة

قالية بندورة +  خبز

�سلطة كباب مع حب حم�س

�سوربة �سعريية 

بطاطا حلوه 

�سلطة جرجري

�سوربة �سعريية 

كاجو

قطع متر

لنب هندي

اختيارات
يــــوم

اختيارات
يــــوم



فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

الغداء مع رزالغداء مع رز

الغداء حلومالغداء حلوم

الغداء الغداء

�سناك 1 �سناك 1

�سناك 2 �سناك 2

�سناك 3 �سناك 3

�سناك 4 �سناك 4

�سناك 5 �سناك 5

�سناك 6 �سناك 6

�ساندوي�س �ساندوي�س

مقبالت مقبالت

�سلطة �سلطة

�سوربة �سوربة

حلويات / 
مك�سرات

حلويات / 
مك�سرات

فواكه فواكه

البان البان

الغداء الغداء
با�ستا /
 بيتزا

با�ستا /
 بيتزا

الغداء بحريالغداء بحري

طبق طبق

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�سلطة �سلطة

�ساندوي�س/ 
معجنات

�ساندوي�س/ 
معجنات

طبق طبق

�سوربة �سوربة

10
بي�س م�سلوق + خبز

�ساندوي�س حلوم مع جرجري

بازالء  باللحمه + ارز

دجاج فيلية + �سو�س ترياكي 

م�سخن رول

 بيتزا خ�سار 

�سمك فيليه +  �سو�س الربي بري 

ا�سبغيتي خ�سار �ساينيز 

 كيما )حلمة مفرومه،بطاطا،بازيال (+ خبز

كراب �سلطه 

�سوربة  الربيان

كو�سى �سوتيه ثوم ليمون 

�سلطة حبوب 

�سوربة فريكه و دجاج   

جوز

فواكه جمففة

�سراب �سنينة

9
مو�سلي كال�سيك + حليب منزوع الد�سم  

مناقي�س ما�سروم وجبنة

كب�سة دجاج

م�ساوي كباب و �سقف حلمة

عراي�س حلمه 

فتوت�سيني الفريدو 

باييال �سمك + كلماري 

تونا �ساندوي�س

�سي�س طاووق 

فتو�س �سلطه مع حلوم م�سوي

�سوربة عد�س

ملفوف �سوتيه مع زيت و كمون 

�سلطة كينوا 

�سوربة عد�س

مهلبية 

 �سلطة فواكه

لنب مع ع�سل ومك�سرات 

اختيارات
يــــوم

اختيارات
يــــوم



فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

الغداء مع رزالغداء مع رز

الغداء حلومالغداء حلوم

الغداء الغداء

�سناك 1 �سناك 1

�سناك 2 �سناك 2

�سناك 3 �سناك 3

�سناك 4 �سناك 4

�سناك 5 �سناك 5

�سناك 6 �سناك 6

�ساندوي�س �ساندوي�س

مقبالت مقبالت

�سلطة �سلطة

�سوربة �سوربة

حلويات / 
مك�سرات

حلويات / 
مك�سرات

فواكه فواكه

البان البان

الغداء الغداء
با�ستا /
 بيتزا

با�ستا /
 بيتزا

الغداء بحريالغداء بحري

طبق طبق

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�سلطة �سلطة

�ساندوي�س/ 
معجنات

�ساندوي�س/ 
معجنات

طبق طبق

�سوربة �سوربة

12
متبل باذجنان + خبز

ع�سل + زبدة  �ساندوي�س

فول مع لنب  باللحمه

دجاج تندوري 

 برغر دجاج

 بيتزا الفطر

�ساملون فيليه م�سوي

 �ساندوي�س دجاج بالزيتون االأ�سود املطحون

حم�س بريوتي + خبز 

�سلطة جرجري مع افوكادو و بامليتو 

�سوربة بقوليات 

متبل �سمندر 

�سلطة بامليتو

�سوربة بقوليات 

خلطة مك�سرات + فواكه جمففة

ع�سريجزر

لنب مع فواكه ) اكتيفيا(

11
 �سلطة با�ستا / ذرة

�ساملون  كلوب �ساندوي�س

دجاج كاري

�ستيك حلمة +  �سو�س الفطر

 �ساندوي�س كباب خ�سخا�س

الزانيا �سبانخ رول

فتوت�سيني الربيان

 بيتزا مرغاريتا

جمدرة ارز و عد�س

 �سلطة دجاج باربكيو

�سوربة فطر 

خر�سوف زيت و ليمون 

�سلطة خ�سراء

�سوربة فطر 

ليزي كيك 

حبة موز

علبة لنب �سادة

اختيارات
يــــوم

اختيارات
يــــوم



فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

الغداء مع رزالغداء مع رز

الغداء حلومالغداء حلوم

الغداء الغداء

�سناك 1 �سناك 1

�سناك 2 �سناك 2

�سناك 3 �سناك 3

�سناك 4 �سناك 4

�سناك 5 �سناك 5

�سناك 6 �سناك 6

�ساندوي�س �ساندوي�س

مقبالت مقبالت

�سلطة �سلطة

�سوربة �سوربة

حلويات / 
مك�سرات

حلويات / 
مك�سرات

فواكه فواكه

البان البان

الغداء الغداء
با�ستا /
 بيتزا

با�ستا /
 بيتزا

الغداء بحريالغداء بحري

طبق طبق

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�سلطة �سلطة

�ساندوي�س/ 
معجنات

�ساندوي�س/ 
معجنات

طبق طبق

�سوربة �سوربة

14
بي�س كاب كيك + خبز + بندورة 

دجاج كاجن كلوب �ساندوي�س

خم�سي كو�سى باللنب باللحمة + ارز 

�ستيك حلمة +  �سو�س الفلفل اال�سود 

 كا�ساديا دجاج

بيتزا حلوم م�سكلة

�سمك بانيه + هوين ما�سرتد �سو�س

 �ساندوي�س  �ساورما دجاج

فول بالبندورة + خبز  

�سلطة يونانية

�سوربه ذرة 

�سربنغ رول 

�سلطة �سبانخ

�سوربه ذرة 

كاجو

قطع متر

لنب هندي

13
 مربى + زبدة + خبز 

مناقي�س تريكي و ق�سقوان

خ�سار م�سكلة على قدامه  

دجاج فيلية + �سو�س �سوبرمي 

 �ساندوي�س �ساورما حلمة 

ا�سبغيتي بولونيز

�سمك م�ساال + ارز 

بنا اربياتا

�سمك فيليه +  �سو�س ال�سوبرمي 

�سلطة �ساورما دجاج

�سوربة اجلزر و ال�سوفان 

بطاطا مهرو�سه مع بي�ستو

�سلطة ذرة 

�سوربة اجلزر و ال�سوفان 

كا�سرتد

�سلطة فواكه

لنب مع خيار

اختيارات
يــــوم

اختيارات
يــــوم



فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

الغداء مع رزالغداء مع رز

الغداء حلومالغداء حلوم

الغداء الغداء

�سناك 1 �سناك 1

�سناك 2 �سناك 2

�سناك 3 �سناك 3

�سناك 4 �سناك 4

�سناك 5 �سناك 5

�سناك 6 �سناك 6

�ساندوي�س �ساندوي�س

مقبالت مقبالت

�سلطة �سلطة

�سوربة �سوربة

حلويات / 
مك�سرات

حلويات / 
مك�سرات

فواكه فواكه

البان البان

الغداء الغداء
با�ستا /
 بيتزا

با�ستا /
 بيتزا

الغداء بحريالغداء بحري

طبق طبق

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�سلطة �سلطة

�ساندوي�س/ 
معجنات

�ساندوي�س/ 
معجنات

طبق طبق

�سوربة �سوربة

16
�سوفان + حليب منزوع الد�سم  

حلوم+ دجاج + ريحان �ساندوي�س

 ك�سك�سي  حلمة

م�ساوي كباب

 بريغر  حلمة

بيتزا دجاج �سباي�سي

�سمك ترياكي

 بريغر  حلمة

اومليت فطر وجبنة 

�سلطة اللحمة مع الع�سل و اجلوز

�سوربة جزر و بطاطا 

زهرة بالطحينه

�سلطة ملفوف ملون

�سوربة جزر و بطاطا 

كيك جزر 

 �سلطة فواكه

لنب مع ع�سل ومك�سرات 

15
حم�س مدم�س + خبز

�ساندوي�س جبنة الفيتا مع �سمندر

ملفوف

كفته طحينه + خبز 

 �ساندوي�س دجاج + حلوم+ ريحان+ جرجري

ا�سبغتي كرات حلم

�سيادية �سمك

الزانيا �سبانخ رول

دجاج فيلية + �سو�س الفطر

�سلطة جرجري مع فراوله و جوز

�سوربة خ�سار دجاج 

باذجنان مع دب�س الرمان 

�سلطة فتو�س

�سوربة خ�سار دجاج 

لوز

حبة فاكهة مو�سمية

لنب مع فواكه طازجة

اختيارات
يــــوم

اختيارات
يــــوم



فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

الغداء مع رزالغداء مع رز

الغداء حلومالغداء حلوم

الغداء الغداء

�سناك 1 �سناك 1

�سناك 2 �سناك 2

�سناك 3 �سناك 3

�سناك 4 �سناك 4

�سناك 5 �سناك 5

�سناك 6 �سناك 6

�ساندوي�س �ساندوي�س

مقبالت مقبالت

�سلطة �سلطة

�سوربة �سوربة

حلويات / 
مك�سرات

حلويات / 
مك�سرات

فواكه فواكه

البان البان

الغداء الغداء
با�ستا /
 بيتزا

با�ستا /
 بيتزا

الغداء بحريالغداء بحري

طبق طبق

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�سلطة �سلطة

�ساندوي�س/ 
معجنات

�ساندوي�س/ 
معجنات

طبق طبق

�سوربة �سوربة

18
�سربينج رول + خ�سار 

فول ال�سوداين  �ساندوي�س

فريكه دجاج  

قالية بندورة باللحمة + خبز

 �ساندوي�س دجاج بالزيتون االأ�سود املطحون جرجري

فيتو�سيني مع  �سو�س االع�ساب

�سمك فالية حارة 

ا�سبغيتي بولونيز

م�سكعه باذجنان+  خبز

�سلطة كولد كت 

�سوربة بندورة و ريحان

�سبانخ �سوتيه و ليمون 

 �سلطة با�ستا / ذرة

�سوربة بندورة و ريحان

كتكات ا�سبعني  

قطع فراولة

علبة لنب �سادة

17
فوارب بطاطا و جبنه 

تونا �ساندوي�س

 اوي�سرت دجاج

دجاج فيلية + �سو�س البريي بريي 

 �ساندوي�س �ستيك اللحمه

لزانيا حلمة

فيتو�سيني بحري و ريحان

 �ساندوي�س كباب خ�سخا�س

دجاج ا�سرتغنوف

�سلطه تونا

�سوربة بروكلي 

فول اخ�سر بالزيت 

�سلطة يونانية

�سوربة بروكلي 

جوز

فواكه جمففة

�سراب �سنينة

اختيارات
يــــوم

اختيارات
يــــوم



فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

الغداء مع رزالغداء مع رز

الغداء حلومالغداء حلوم

الغداء الغداء

�سناك 1 �سناك 1

�سناك 2 �سناك 2

�سناك 3 �سناك 3

�سناك 4 �سناك 4

�سناك 5 �سناك 5

�سناك 6 �سناك 6

�ساندوي�س �ساندوي�س

مقبالت مقبالت

�سلطة �سلطة

�سوربة �سوربة

حلويات / 
مك�سرات

حلويات / 
مك�سرات

فواكه فواكه

البان البان

الغداء الغداء
با�ستا /
 بيتزا

با�ستا /
 بيتزا

الغداء بحريالغداء بحري

طبق طبق

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�سلطة �سلطة

�ساندوي�س/ 
معجنات

�ساندوي�س/ 
معجنات

طبق طبق

�سوربة �سوربة

20
ع�سل + زبدة + خبز

مناقي�س جبنه + زعرت

برياين دجاج 

دجاج فيلية + �سو�س الفطر

 كا�ساديا حلمة

 بيتزا مرغاريتا

�سمك فيليه على البخار

الزانيا �سبانخ رول

�سمك فيليه + �سو�س اليمون 

�سلطة انانا�س مع دجاج

�سوربة �سوفان و دجاج 

بندورة ريحان موزريال

�سلطة عربية

�سوربة �سوفان و دجاج 

حالوة �سميد

 �سلطة فواكه

لنب مع خيار

19
فريتاتا  كو�سى مع زيتون و بقدون�س + خبز

ميني بيتزا

�ساكرية   حلمة

�سي�س طاووق الدجاج

 �ساندوي�س دجاج الكاجن

بنا اربياتا دجاج

كاري �سمك + ارز 

 �ساندوي�س �ساورما حلمة 

فول مدم�س + خبز 

�سلطة جبنة قري�س 

�سوربة عد�س 

متبل كو�سى 

�سلطة القي�سر

�سوربة عد�س 

خلطة مك�سرات + فواكه جمففة

ع�سريانانا�س

لنب مع فواكه ) اكتيفيا(

اختيارات
يــــوم

اختيارات
يــــوم



فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

الغداء مع رزالغداء مع رز

الغداء حلومالغداء حلوم

الغداء الغداء

�سناك 1 �سناك 1

�سناك 2 �سناك 2

�سناك 3 �سناك 3

�سناك 4 �سناك 4

�سناك 5 �سناك 5

�سناك 6 �سناك 6

�ساندوي�س �ساندوي�س

مقبالت مقبالت

�سلطة �سلطة

�سوربة �سوربة

حلويات / 
مك�سرات

حلويات / 
مك�سرات

فواكه فواكه

البان البان

الغداء الغداء
با�ستا /
 بيتزا

با�ستا /
 بيتزا

الغداء بحريالغداء بحري

طبق طبق

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�سلطة �سلطة

�ساندوي�س/ 
معجنات

�ساندوي�س/ 
معجنات

طبق طبق

�سوربة �سوربة

22
فول بالبندورة + خبز 

�ساندوي�س جبنة اري�س

كفته طحينه + ارز 

دجاج فيلية + �سو�س االع�ساب 

 �ساندوي�س حلمه مفرومه + جبنه �سيدر  

 نودلز مع دجاج �ستاي

كب�سة �سمك 

م�سخن رول

 اوي�سرت  حلمه + ارز

�سلطة جرجري �سمندر مندلينا �سم�سم

�سوربة عد�س

كو�سى  �سرحات م�سوية نعنع و لنب 

تبوله 

�سوربة عد�س

لوز

حبة فاكهة مو�سمية

لنب مع فواكه طازجة

21
اومليت كولد كات + خبز

لبنه و خ�سار  �ساندوي�س

داوود با�سا 

دجاج فيلية + �سو�س ليمون 

 �ساندوي�س  �ساورما دجاج

ا�سبغيتي روزيه 

�سمك بندورة + �سو�س االع�ساب 

بيتزا جبنه الفيتا 

�سبانخ حو�س +  خبز

�سلطة �سيزر مع دجاج

�سوربة ل�سان الع�سفور 

فوارب بطاطا و جبنه 

�سلطة جرجري

�سوربة ل�سان الع�سفور 

كاجو

قطع متر

لنب هندي

اختيارات
يــــوم

اختيارات
يــــوم



فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

الغداء مع رزالغداء مع رز

الغداء حلومالغداء حلوم

الغداء الغداء

�سناك 1 �سناك 1

�سناك 2 �سناك 2

�سناك 3 �سناك 3

�سناك 4 �سناك 4

�سناك 5 �سناك 5

�سناك 6 �سناك 6

�ساندوي�س �ساندوي�س

مقبالت مقبالت

�سلطة �سلطة

�سوربة �سوربة

حلويات / 
مك�سرات

حلويات / 
مك�سرات

فواكه فواكه

البان البان

الغداء الغداء
با�ستا /
 بيتزا

با�ستا /
 بيتزا

الغداء بحريالغداء بحري

طبق طبق

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�سلطة �سلطة

�ساندوي�س/ 
معجنات

�ساندوي�س/ 
معجنات

طبق طبق

�سوربة �سوربة

24
عجه + خبز + لنب

جبنه مثلثات اليت + زعرت+ خ�سار  �ساندوي�س

ا�سرتغنوف باللحمة

دجاج فيلية + �سو�س ترياكي 

 �ساندوي�س كباب خ�سخا�س

الزانيا �سبانخ رول

�سمك فيليه + �سو�س االع�ساب 

 بريغر  حلمة

ك�سري 

�سلطة كراب مندلني 

�سوربة فريكه وحلمه 

فطر �سويت 

�سلطة بقوليات

�سوربة فريكه وحلمه 

جوز

�سراب �سنينة

فواكه جمففة

23
ب�سكويت ويتابك�س+ حليب منزوع الد�سم

زعرت اخ�سر معجنات

اوزي حلمه 

بيف روليد

دجاج كلوب �ساندوي�س

بيتزا خ�سار م�سوية كو�سى و باذجنان 

�ساملون فيليه م�سوي

فتوت�سيني الفريدو 

مفركة بطاطا 

�سلطة باربكيو دجاج

�سوربة ب�سل

قوارب كو�سى باجلبنه 

�سلطة كينوا 

�سوربة ب�سل

ارز باحلليب 

 �سلطة فواكه

لنب مع ع�سل ومك�سرات 

اختيارات
يــــوم

اختيارات
يــــوم



فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

الغداء مع رزالغداء مع رز

الغداء حلومالغداء حلوم

الغداء الغداء

�سناك 1 �سناك 1

�سناك 2 �سناك 2

�سناك 3 �سناك 3

�سناك 4 �سناك 4

�سناك 5 �سناك 5

�سناك 6 �سناك 6

�ساندوي�س �ساندوي�س

مقبالت مقبالت

�سلطة �سلطة

�سوربة �سوربة

حلويات / 
مك�سرات

حلويات / 
مك�سرات

فواكه فواكه

البان البان

الغداء الغداء
با�ستا /
 بيتزا

با�ستا /
 بيتزا

الغداء بحريالغداء بحري

طبق طبق

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�سلطة �سلطة

�ساندوي�س/ 
معجنات

�ساندوي�س/ 
معجنات

طبق طبق

�سوربة �سوربة

26
بابا غنوج + خبز

 �ساندوي�س الدجاج + افوكادو

كبه لبنيه  + ارز

دجاج فيلية + �سو�س الفريدو 

 �ساندوي�س دجاج + حلوم+ ريحان+ جرجري

لزانيا حلمة

�سمك فيليه + �سو�س امل�سرتد 

 �ساندوي�س  �ساورما دجاج

حم�س و حلمه +  خبز م�سروح ا�سمر

�سلطة كينوا 

�سوربه ذرة

بطاطا كزبره 

�سلطة بامليتو

�سوربه ذرة 

خلطة مك�سرات + فواكه جمففة

لنب مع فواكه ) اكتيفيا(

ع�سري فراولة

25
بان كيك + �سوكوالتة + فراولة

مناقي�س حلمة 

�سبانخ  باللحمه + ارز

 كيما )حلمة مفرومه،بطاطا،بازيال ( + خبز

م�سخن رول

 بيتزا الفطر

ا�سبغيتي + الربيان

مرغريتا  بيتزا

�ستيك حلمة +  �سو�س اجلريفي 

�سلطة الدجاج بالزعرت 

�سوربة خ�سار 

متبل باذجنان 

�سلطة خ�سراء

�سوربة خ�سار 

جيلي

حبة برتقال

علبة لنب �سادة

اختيارات
يــــوم

اختيارات
يــــوم



فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

الغداء مع رزالغداء مع رز

الغداء حلومالغداء حلوم

الغداء الغداء

�سناك 1 �سناك 1

�سناك 2 �سناك 2

�سناك 3 �سناك 3

�سناك 4 �سناك 4

�سناك 5 �سناك 5

�سناك 6 �سناك 6

�ساندوي�س �ساندوي�س

مقبالت مقبالت

�سلطة �سلطة

�سوربة �سوربة

حلويات / 
مك�سرات

حلويات / 
مك�سرات

فواكه فواكه

البان البان

الغداء الغداء
با�ستا /
 بيتزا

با�ستا /
 بيتزا

الغداء بحريالغداء بحري

طبق طبق

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�سلطة �سلطة

�ساندوي�س/ 
معجنات

�ساندوي�س/ 
معجنات

طبق طبق

�سوربة �سوربة

28
بي�س كاب كيك + خبز + بندورة 

 كولد كات  كلوب �ساندوي�س

فا�سوليا خ�سراء  باللحمة + ارز

دجاج فيلية + �سو�س البريي بريي 

 برغر دجاج

ا�سبغيتي بولونيز

�سمك + �سو�س جوز الهند 

�سبانخ الفريدو  بيتزا

م�سكعه باذجنان+  خبز

�سلطة جرجري مع افوكادو و بامليتو 

�سوربة بطاطا 

تو�ست بالفطر و جبنة موزاريال 

�سلطة  ذرة

�سوربة بطاطا 

كاجو

لنب هندي

قطع متر

27
تو�ست بالفطر و جبنة موزاريال 

�ساندوي�س لبنة مع جرجري

اوزي دجاج 

�ستيك حلمة +  �سو�س الفلفل اتال�سود

 �ساندوي�س �ساورما حلمة 

بيتزا دجاج و بندوة جمففه

�سمك م�ساال + ارز 

ا�سبغيتي بندورة و ريحان

�سمك عالبخار

�سلطة فهيتا دجاج

�سوربة الفطر و ال�سوفان 

لبنه و خ�سار 

�سلطة �سبانخ

�سوربة الفطر و ال�سوفان 

ترايفل �سوكوالته

�سلطة فواكه

لنب مع خيار

اختيارات
يــــوم

اختيارات
يــــوم



فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

فطور فطور

الع�ساء الع�ساء

الع�ساء الع�ساء

الغداء مع رزالغداء مع رز

الغداء حلومالغداء حلوم

الغداء الغداء

�سناك 1 �سناك 1

�سناك 2 �سناك 2

�سناك 3 �سناك 3

�سناك 4 �سناك 4

�سناك 5 �سناك 5

�سناك 6 �سناك 6

�ساندوي�س �ساندوي�س

مقبالت مقبالت

�سلطة �سلطة

�سوربة �سوربة

حلويات / 
مك�سرات

حلويات / 
مك�سرات

فواكه فواكه

البان البان

الغداء الغداء
با�ستا /
 بيتزا

با�ستا /
 بيتزا

الغداء بحريالغداء بحري

طبق طبق

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�سلطة �سلطة

�ساندوي�س/ 
معجنات

�ساندوي�س/ 
معجنات

طبق طبق

�سوربة �سوربة

30
باذجنان+ رمان+ جبنه 

معجنات �سبانخ

برياين دجاج 

م�ساوي �سقف حلمة

 �ساندوي�س  دجاج  باربكيو 

ا�سبغتي كرات حلم

 بيتزا الربيان

 �ساندوي�س كباب خ�سخا�س

فول مدم�س + خبز 

�سلطة �سيزر مع دجاج

�سوربة الدجاج مع املعكرونه 

بطاطا زعرت بالفرن 

�سلطة عربية

�سوربة الدجاج  واملعكرونه  مع حليب

فتن�س بار 

لنب مع ع�سل ومك�سرات 

 �سلطة فواكه

29
�سربينج رول  

جبنة بي�ساء حلوه   مع خيار �ساندوي�س

 اوي�سرت  حلمه

�سواين حلمة بالفطر و الب�سل

�ساملون املدخن كلوب �ساندوي�س

دجاج الفريدو  بيتزا

كاري �سمك + ارز

دجاج كاجن كلوب �ساندوي�س

 ك�سك�سي  حلمة

�سلطة احلمة مع الع�سل و اجلوز

�سوربة عد�س حب  و خ�سار 

�سربنغ رول 

تبوله 

�سوربة عد�س حب  و خ�سار 

ع�سري فراولة

حبة فاكهة مو�سمية

لنب مع فواكه طازجة

اختيارات
يــــوم

اختيارات
يــــوم



فطور

الع�ساء

الع�ساء

فطور

الع�ساء

الع�ساء

مع رزالغداء

حلومالغداء

الغداء

�سناك 1

�سناك 2

�سناك 3

�سناك 4

�سناك 5

�سناك 6

�ساندوي�س

مقبالت

�سلطة

�سوربة

حلويات / 
مك�سرات

فواكه

البان

الغداء
با�ستا /
 بيتزا

بحريالغداء

طبق

�ساندوي�س/ 
با�ستا / بيتزا  

�سلطة

�ساندوي�س/ 
معجنات

طبق

�سوربة

31
 �سلطة �سبانخ+ فراولة+ رمان

جبنه كرمييه + ع�سل  �ساندوي�س

مقلوبة حلم و باذجنان

 chicken roll

تونا كلوب �ساندوي�س

 بيتزا خ�سار 

�سمك فيليه +  �سو�س ال�سوبرمي 

ا�سبغيتي بندورة و ريحان 

بابا غنوج + خبز

�سلطه ارز و تونا 

�سوربة من�سرتوين

فا�سوليا خ�سراء مع قزحه

�سلطة فتو�س 

�سوربة من�سرتوين

جوز

فواكه جمففة

�سراب �سنينة

اختيارات
يــــوم




