
                  
 

प्राथमिक विद्यालय िेन ु- नोभेम्बर 2021 देखि अवप्रल 2021 सम्ि 

Primary School Menu - November 2021 to April 2022 

 
हप्ता 1 सोिबार िंगलबार बुधबार बबहहबार शुक्रबार 

सुरुिात हप्ता: 
नोभेम्बर 1 

नोभेम्बर 22 

डिसेम्बर 13 

जनिरी 17 

फेबु्रअरी 7 

िार्च 7 

िार्च 28 

मभजी भेगान 

स्पाघेट्टी बोलोग्नेस 

मभ  शाकाहारी ससेज, 

िुछेको आलु र गे्रभी 
मभ  क्रक्रङ्कल काटेको 

िेजेजहरुसँग िागेररता वपज्जा 
मभजी  भेगान क्रकिा र आलु 

पाई 

मभ  सिरसेट र्ेिार र्ीज 

र गोलभेंिाको क्िेसाडिला 
काटेको आलुहरुसंग बेलना 
आकारको पोकच  ससेज 

क्रक्रमि चर्कन पास्ता िैरो र सेतो भातसंग मिचित 
चर्केन करी 

काटेको गाई गोरुको िासु र 
योकच शायर पुडिङ 

पकाएको  क्रफस क्रफंगसच र 
चर्प्सहरु 

हदनको तरकारी हदनको तरकारी हदनको तरकारी हदनको तरकारी, 
रोस्ट आलुहरु र ग्रेभी 

हदनको तरकारी 

भेननला आइसक्रक्रि भएको 
फलफूलको सलाद 

र्कलेट पुडिङ ताजा पकाईएको ओट र सुल्ताना 
कुकी 

खिरसंग िाचथबाट राखिएको 
फलफूलको कम्पोट 

चर्सो िेजटचहरुको रोजाइ 

हप्ता 2 सोिबार िंगलबार बुधबार बबहहबार शुक्रबार 
सुरुिात हप्ता: 
नोभेम्बर 8 

नोभेम्बर 29 

जनिरी 3 

जनिरी 24 

फेबु्रअरी 14 

िार्च 14 

अवप्रल 4 

मभ  िैरो र सेतो भातसंग 
गुमलयो आलु र दालको करी 

मभ  सिरसेट र्ेिारसंग 
िकारोनी र्ीज 

मभ  िागेररता वपज्जा मभजी  ग्रेभी भएको भेगान कटेज 
पाई 

मभ  सिरसेट र्ेिार र काटेको 
गोलभेंिाल ेभररएको 
क्रि-रेन्ज ओिलेट 

पोकच  ससेजहरु, िुछेको 
आलु, ग्रेभी 

कसकससंग कागती र 
हबच िेररनेटेि चर्कन 

 

मभजी  तरकारीको गंुजोन्सहरु िुछेको आलु र ग्रेभी भएको 
टकी िासुको रोटी 

कुटेर पकाएको  िाछा 

हदनको तरकारी हदनको तरकारी हदनको तरकारी र क्रक्रङ्कल 
काटेको िेजेजहरु 

हदनको तरकारी हदनको तरकारी र 
चर्प्सहरु 

भेननला आइसक्रक्रि भएको 
फलफूलको सलाद 

फलफुलको टुक्रा र कस्टिच ताजा पकाएको जजजंरबे्रि जाि र नररयलको स्पन्ज चर्सो िेजटचहरुको रोजाइ 



                  
 

प्राथमिक विद्यालय िेन ु- नोभेम्बर 2021 देखि अवप्रल 2021 सम्ि 

Primary School Menu - November 2021 to April 2022 

 
हप्ता 3 सोिबार िंगलबार बुधबार बबहहबार शुक्रबार 

सुरुिात हप्ता: 
नोभेम्बर 15 

डिसेम्बर 6 

जनिरी 10 

जनिरी 31 

फेबु्रअरी 28 

िार्च 21 

मभ  आलुको िेजेजहरुसंग    

पनीर र प्याज पसे्टी 
मभ  गोलभेंिाको पास्ता मभ  िागरेरता वपज्जा र क्रक्रङ्कल 

काटेको िेजेजहरु 

मभ  घरिै बनेको शाकाहारी 
प्िालको  टोि 

मभजी  तरकारी र बीन 

बुररटो 
स्पागेटी र टकी िासुको 

बलहरू 

बबल सालिोन र 
काटेको आलुहरू 

करी सससंग चर्केन र 
तरकारीिा िाई 

गररएको भात 

रोस्ट चर्केन र योकच शायर 
पुडिङ 

पकाएको  क्रफस क्रफंगसच र 
चर्प्सहरु 

हदनको तरकारी हदनको तरकारी हदनको तरकारी हदनको तरकारी, रोस्ट 

आलुहरू र ग्रेभी 
हदनको तरकारी 

भेननला आइसक्रक्रि भएको 
फलफूलको सलाद 

लभ केक ताजा पकाएको 
र्कलेट अरेन्ज सटचबे्रि 

र्कलेट ब्राउनी चर्सो िेजटचहरुको रोजाइ 

 

मभ  = शाकाहारी 

मभजी = भेगान (शाकाहारी) 

 

 

 

 

 


