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 جمعہ جمعرات بدھ منگل پیر پہال ہفتہ 

 کریں  انتخاب 

اور   میش کیے ہوئے آلو*

کے ساتھ پورک   گریوی
 کے ساسیجز 

 

 فیدس اور بھورے
 چکن  ساتھ  کے چاول 

 سالن کا

  فش  تیار سے ہاتھ
 کیک

روسٹ کیا ہوا بیف  *

 اور یورکشائر پڈنگ 

  ،فنگرزفش  بیک کی ہوئی 
 ٹماٹر کی چٹنی چپس اور

 
V  پیاز اور  چیز  سمرسیٹ  

  کے آلو والے نرے  کے
 کیوچ  ساتھ

 V  ٹماٹو پاستا 
V مرغیریتا پیزا 

   
Vg لنگٹنی سبز و 

V اور پالک ی، تلسٹماٹر  

 ی گنوچ ںی م یچٹن  کی

 میں  ساتھ 
  ڈی اور بر اںی سبز یموسم
 رول 

اور   اںی سبز یموسم
 ڈ ی بر ٹی فل

 ، جسی کرنکل کٹ و
بیک کی ہوئی سبز 

 یسبز یدن ک یاِبینز 

 ادرک والی بریڈ  اور

  ،اںی سبز یموسم
  یک بھنے ہوئے آلو 

  ڈی اور بر گریوی
 رول 

 

باغیچے کے مٹر اور  
اور کٹے   میٹھی مکئی
 ہوئے بلومر 

 ں یاور آخر م
 

پھلوں کی  ،آئیسکریم
 ی آئسڈ لول یا سمودی 

 گاجر کا کیک 
 

ہوئے   ےی ک کی ب  تازہ
 بسکٹ

 آئسڈ بن پلی ا
میٹھوں میں  ٹھنڈے مکس 

 سے کوئی ایک 

 جمعہ جمعرات بدھ منگل پیر دوسرا ہفتہ

 کریں  انتخاب 
  کے ساتھ کٹے ہوئے آلو
 رول  کے  پورک ساسیج

 فی ب  یت ی سپگ
 بولوگنیس

 ببل سیلمون *
  ،روسٹ کیا ہوا بیف

 یورکشائر پڈنگ 

  چپس اور ٹماٹر کی چٹنی
بیک کی ہوئی   کے ساتھ

 بیٹرڈ مچھلی

 
V  کے ساتھ چیڈر  سمرسیٹ  

 میکرونی چیز

Vg   سبزی کے

کٹے  قوجونز اور 
 ہوئے آلو 

V رغیریتا پیزام 

 
V ٹوڈ ان   سبزی خور

 دا ہول 

Vg   بھورے اور سفید چاول

کے ساتھ شکرقندی اور  
 دال کی کڑی 

 میں  ساتھ 
  ڈی اور بر اںی سبز یموسم
   رول 

اور   اںی سبز یموسم
 ادرک والی بریڈ 

 ، جسی کرنکل کٹ و
بیک کی ہوئی سبز 

ی سبز یدن ک یاِبینز 

 رول  ڈی بر اور

  ،اںی سبز یموسم
  یک بھنے ہوئے آلو 

  ڈی اور برگریوی 
 رول 

 

  ٹ ی اور فل باغیچے کے مٹر
 ڈی بر

 ں یاور آخر م

 
پھلوں کی  ،آئیسکریم
 ی آئسڈ لول یا سمودی 

 چاکلیٹ برواؤنی
ہوئے   ےی ک کی ب  تازہ

 بسکٹ

 
 بٹرسکاچ ٹارٹ 

ٹھنڈے مکس میٹھوں میں  
 سے کوئی ایک 

 جمعہ جمعرات بدھ منگل پیر ہفتہ سرایت

 بیف لزانئے  چکن قوجونز  کریں  انتخاب 
ٹونا اور سویٹ کارن  

 بیک پاستہ
 گیمنروسٹ کیا ہوا 

 اور یورکشائر پڈنگ 
  ،فش فنگرزبیک کی ہوئی 

 ٹماٹر کی چٹنی چپس اور

 V  ٹ ی آمل نجی ر یفر 
 V ڈی فرائ  نٹلی اور  

 چاول 

 V اور ا مرغیریتا پیز  

 کٹے ہوئے آلو 
 
 
 

V   سبزی کے

اور   ساسیجز

 یورکشائر پڈنگ

 
V  ٹماٹو اور چیز  سمرسیٹ  

 چپس  اور ساڈالی کوا
 

 میں  ساتھ 
بیک  ، جسی کرنکل کٹ و

 یدن ک یاکی ہوئی سبز ِبینز 

 رول   ڈی بر اور یسبز

اور   اںی سبز یموسم
 ادرک والی بریڈ 

اور   اںی سبز یموسم
 ا ی فوکس

 
  ،اںی سبز یموسم

  ، بھنے ہوئے آلو
  ڈی اور برگریوی 

 رول 
 

باغیچے کے مٹر اور  
کٹے  اور  مکئیمیٹھی 

 ہوئے بلومر 

 ں یاور آخر م
پھلوں کی  ،آئیسکریم
 ی آئسڈ لول یا سمودی 

 
 بنانا لوف

 
ہوئے   ےی ک کی ب  تازہ

 بسکٹ

 سمر سپنج  یفروٹ 

 
ٹھنڈے میٹھوں میں سے 

 کوئی ایک

 

V سبزی خور Vg ویگن 

 



 

 1  ہفتہ

 اپریل  20

 مئی 11

 جون  8

 جون  29

 جوالئی 20

 ستمبر 14

 اکتوبر  5

 

 2  ہفتہ

 اپریل  27

 مئی 18
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 ستمبر 21
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 3  ہفتہ

 مئی  4
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 جون  22
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