
 

 Thực đơn dành cho câu lạc bộ tuổi thơ 

  ( 5 buổi đầu vào các ngày thứ Bảy hàng tuần từ 13/6 đến 11/7) 

TT 
BỮA 

SÁNG 
BỮA TRƯA 

BỮA PHỤ 

CHIỀU 

 

Ngày một 

(13/6) 

bánh mỳ 

sandwich 

Thịt bò hầm bí đỏ 
Sữa tươi ít 

đường 180ml + 

bánh gạo 

 

Đậu lướt ván 

Rau khoai lang xào tỏi 

Canh nước rau lang luộc 

Tráng miệng: quả vải 

 

Ngày hai 

(20/6) 

Bún riêu cua 

Tôm Tôm lắc Aji Qick chiên 

 

Cháo tôm thịt 

 

Giò thái chấm mắm 

Bắp cải, cà rốt xào tỏi 

Canh rau ngót thả nước hầm xương 

Tráng miệng: dưa hấu 

 

Ngày ba 

(27/6) 

Cơm rang 

thập cẩm 

Sườn xào chua ngọt 

Sữa chua uống 

+ xúc xích tiệt 

trùng gold 

Ngô ngọt chiên bơ  

Rau muống xào tỏi  

Canh nước rau muống luộc dầm chanh 

Tráng miệng: chuối tiêu 

 

Ngày bốn 

(04/7) 

 

Mỳ ý trộn 

sốt spaghetti 

Thịt gà chiên KFC 

 

Phở tái bò 

 

Đậu sốt cà chua 

Susu, cà rốt xào tỏi 

canh ngao rau đay, mồng tơi 

Tráng miệng: thanh long 

 

Ngày năm 

(11/7) 

Cháo dỗ 

xanh thịt 

Thịt kho tàu 

Bánh gato 

cuộn vị matcha 

trà xanh 

Khoai tây chiên 

Rau dền đỏ luộc 

Canh nước rau dền đỏ luộc 

Tráng miệng: cam 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Thực đơn dành cho câu lạc bộ tuổi thơ 

                                       (Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020) 

 

 

THỨ 
BỮA SÁNG BỮA TRƯA 

BỮA PHỤ 

CHIỀU 

Ngày sáu 

(13/7) 

Bánh cuốn + 

chả 

 

Thịt nhồi đậu chiên 

Sữa millo 180ml 

+ bánh gạo 

Trứng luộc dầm mắm 

Mướp hương xào giá 

Canh cua mồng tơi 

Tráng miệng: dưa hấu 

Ngày bảy 

(14/7) 

Xôi + thịt xay 

rang hành 

Tôm hấp nước dừa 

Chè đỗ đen + 

thạch 

Giò thái rối rim mắm hành 

Bầu xào tỏi 

Canh nước hầm xương thả bí xanh 

Tráng miệng: hoa quả 

Ngày tám 

(15/7) 
Phở gà ta 

Thịt băm rang hành 

Sữa chua nha 

đam + bánh 

trứng 

Chả cá thu chiên 

Rau muống xào tỏi 

Canh nước rau muống luộc 

Tráng miệng: cam 

 

Ngày chín 

(16/7) 

Bò hầm sốt 

vang + bánh 

mì 

Mực tẩm bột chiên xù 

Bánh bao nhân 

thịt + sữa đậu 

nành 

Đậu sốt cà chua 

Cải thảo xào tỏi 

Canh bí xanh nấu mọc 

Tráng miệng: thanh long đỏ 

 

Ngày mười 

(17/7) 

Bún mọc 

sườn 

Thịt bò hầm khoai tây, cà rốt 

Sữa tươi 180ml 

vị dâu + phomai 

bò cười 

Trứng tráng hành 

Rau khoai lang xào tỏi 

Canh nước rau koai lang luộc 

Tráng miệng: cam 

 

 

 

 


