GARDERIE LUNEYTOONS
1325 CARTIER STREET, ST – LAURENT, QC, H4L2N6
Tel :514-750-8880. Email : garderieluneytoons2@gmail.com

املنتجات منخفضة في الدهون  ،والكلوريز  ،والصوديوم

ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻄﻠﺒﯿﺔ؟
• اﻟﺨﻄﻮة  :1اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻠﺤﻮم
• اﻟﺨﻄﻮة  :٢اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت
• اﻟﺨﻄﻮة  :٣ﯾُﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ ﯾﻮﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎ.
• اﻟﺨﻄﻮة  :٤ﺗﻠﻘﻲ ﺗﺄﻛﯿﺪ
• اﻟﺨﻄﻮة  :٥ﺧﺬ وﺟﺒﺘﻚ
•اﻟﺨﻄﻮة  :٦طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ :ﻧﻘﺪ

•كل يوم اثنني وخميس نقوم بتسليم الطلبية
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗوﺻﯾل:

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗوﺻﯾل :ﻣوﻧﺗ﷼ :ﻣﺟﺎ ًﻧﺎ )اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠطﻠب  ٤٠دوﻻرً ا(
 North Shoreو  Lavalو  $١٠ South Shoreدوﻻرات )اﻟﺳﻌر اﻷدﻧﻰ  ٤٠دوﻻرً ا(
اﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺣﺳم  ٪١٥ﻋﻧد ﻛل زﺑون ﺗرﺳﻠﮫ اﻟﯾﻧﺎ وﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ ﺑﻌد ﺗﺄﻛﯾده اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﯾﺔ.
اﻷطﺑﺎق ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗدوﯾر واﻟﺗﺣﻠل اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ.
ﯾﻣﻛن ﻟﻸطﺑﺎق وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔرﯾزر .ﺑﻣﺟرد اﻟﺧروج  ،ﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻔرن او اﻟﻣﯾﻛرووﯾف.
ﯾﻣﻛن ﺗﺧزﯾن اﻷطﺑﺎق ﻣن ﯾوم إﻟﻰ ﯾوﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺛﻼﺟﺔ واﻟﻰ ﻣدة ﺷﮭر ﻓﻲ اﻟﻔرﯾزر .ﺗﺧﺿﻊ اﻟرﺳوم ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ
طﻠب ﻋﺿوي.

اختيار اللحوم

1. Chicken breast
ﺻﺪر اﻟﺪﺟﺎج

4. PORK FILET MIGNON
ﺷﺮاﺋﺢ ﻟﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﯾﺮ اﻟﺮﻗﯿﻘﺔ

7. SEASONAL CALVES

2. Salmon filet

3.COD WITH FINE HERBS

ﻓﯿﻠﯿﮫ ﺳﻤﻚ اﻟﺴﻠﻤﻮن

5. ROASTBEEF IN JUICE

ﺳﻤﻚ ﻣﻊ أﻋﺸﺎب

6. LASAGNE

ﻟﺤﻢ اﻟﺒﻘﺮ اﻟﻄﺎزج ﻓﻲ ﻋﺼﯿﺮ

ﻻزاﻧﯿﺎ

8. CHINESE MACARONI WITH VEGETABLES

ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﺨﻀﺎر

إختيار اللحم اضافي ب 2 $

10.

MARINE SHRIMPS WITH GINGER AND VEGETABLE
اﻟﺮﻋﺎه اﻟﺒﺤﺮي ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻊ اﻟﺨﻀﺎر واﻟﺰﻧﺠﺒﯿﻞ

9. BEEF FILET MIGNON
ﺷﺮاﺋﺢ ﻟﺤﻢ اﻟﺒﻘﺮ

اختيارات جزء من اللحم
•  ١٠٠أو  ١٥٠غرام  ،بما في ذلك ½ كوب من النشا  ١ +كوب من الخضار في اليوم ٨ :دوالرات

•  ١٧٥أو ٢٠٠غرام  ،بما في ذلك كوب واحد من النشاء  ١ +كوب من الخضار في اليوم ١٠ :دوالرات

دوالرا
• ٢٠٠أو ٢٥٠غرا ًما  ،بما في ذلك كوب واحد من النشا  ١ +كوب من الخضار في اليوم١٢ :
ً
•إضافي ١ :كوب من الخضروات في اليوم مقابل  ١.٢٥دوالر

• إضافات
•
•
•
•
•
•
•

رز بسمتي
الZكينوا
خبز البطاطا الحلو
رز بني
البطاطس املخبوزة اليونانية
بطاطا مقلية
خضروات

