برنامه غذایی سلف سرویس دانشجویی در دی ماه 3179
صبحانه

روز

تاریخ

شنبه

79/31/3

خورشت لوبیاسبز +دوغ+میوه

یکشنبه

79/31/2

چلو جوجه کباب +گوجه  +دوغ

خورشت قورمه سبزی+دوغ

دوشنبه

79 /31/1

زرشک پلو +سوپ+دوغ

ماکارونی+ساالد فصل+سس

سه شنبه

79/31/0

سبزی پلو با ماهی+لیموترش

خورشت قیمه و بادمجان +ماست

چهارشنبه

79/31/5

چلوکباب کوبیده +گوجه +دوغ

شنسل مرغ +خیارشور+گوجه

پنج شنبه

79/31/6

استانبولی +ماست+ساالد

تن ماهی +گوجه+پیاز

شنبه

79/31/8

 3عدد پنیر  051گرمی 2+لیتر شیر 6 +عدد

نهار

شام
خوراک مرغ +چیپس+سس +دوغ

تخم مرغ 3 +عدد مربا  3 +عدد کره 25
زرشک پلو +سوپ+دوغ

خورشت قیمه با گوشت تکه+میوه

یکشنبه

79/31/7

خورشت قورمه سبزی+ماست

خوراک مرغ +چیپس+سس +دوغ

دوشنبه

79/31/31

جوجه کباب +گوجه  +دوغ

خورشت قیمه و بادمجان  +میوه

سه شنبه

79 /31/33

چلوگوشت +دلستر

خورشت قورمه سبزی با گوشت مرغ+میوه

چهارشنبه

79/31/32

استانبولی با گوشت مرغ +ماست+ساالد

خورشت لوبیا سبز+ماست

پنج شنبه

79 /31/31

خورشت کرفس +ماست +میوه

سیب زمینی +تخم مرغ +گوجه +پیاز

شنبه

79/31/35

ماکارونی  +ماست موسیر +خیارشور

خورشت قورمه سبزی+ماست

یکشنبه

79/31/36

کوبیده مرغ  +دوغ+گوجه

عدس پلو +سوپ +میوه

دوشنبه

79/31/39

خورشت قیمه و سیب زمینی +میوه

استانبولی با گوشت مرغ +ماست

سه شنبه

79/31/38

زرشک پلو +سوپ+دوغ

خورشت قیمه و بادمجان +خیاروماست

چهارشنبه

79/31/37

چلوکباب کوبیده+ریحان +گوجه

خوراک مرغ +چیپس+سس +دوغ

پنج شنبه

79/31/21

خورشت قورمه سبزی +ماست

تن ماهی +گوجه+پیاز

شنبه

79/31/22

خو رشت قیمه و بادمجان  +دلستر

زرشک پلو +سوپ +دوغ

یکشنبه

79 /31/21

استانبولی با گوشت مرغ +ماست موسیر +میوه

خورشت لوبیاسبز +میوه

دوشنبه

79/31/20

چلوگوشت +دلستر

ماکارونی+خیارشور+سس

سه شنبه

79/31/25

سبزی پلو با ماهی+لیموترش

خورشت قورمه سبزی +میوه

چهارشنبه

79/31/26

چلو جوجه کباب +گوجه  +دوغ

خورشت کرفس +ماس ت

پنج شنبه

79/31/29

زرشک پلو +سوپ+دوغ

سیب زمینی +تخم مرغ +گوجه +پیاز

گرمی+شکالت صبحانه

 3عدد پنیر  051گرمی 2+لیتر شیر 6 +عدد
تخم مرغ 3 +عدد خامه عسل 211گرمی
 3+عدد کره  25گرمی  3+بسته خرما

مدیریت امور دانشجویی :دکتر صادق ابراهیمی
 دانشجویان گرامی می توانند نظرات خود را در مورد منوی غذایی در اتوماسیون تغذیه ارائه نمایند .

مسئول واحد تغذیه :مهندس قاسم حسنی

 رزرو غذا فقط از طریق اتوماسیون تغذیه و به صورت اینترنتی امکان پذیر است و امور تغذیه در قبال دانشجویانی که رزرو نکرده اند هیچگ ونه مسئولیتی نخواهد داشت
 در صورت عدم وجود مواد اولیه مرغوب در بازار امکان حذف ،جابجایی و یا تغییر در برنامه غذایی به صورت موردی وجود دارد
 جریمه ژتون فراموشی معاول دو برابر ژتون عادی بوده و حداکثر دو بار در ماه به هر دانشجو داده می شود و پس از آن قیمت تمام شده غذا از دانشجو دریافت می گردد

کارشناس تغذیه :مهندس یاسر فتاحی

دبیر شورای صنفی :معین مصطفی

دانشجویان گرامی می بایستی از  08ساعت قبل نسبت به رزرو غذای خود از طریق اتوماسیون تغذیه اقدام نمایند

