
THỰC ĐƠN TUẦN 3 THÁNG 11/2020 (Từ 16/11/2020 đến 20/11/2020) 
 

THỨ 
 

BỮA 
SÁNG 

BỮA TRƯA 
BỮA TRƯA 

(THPT + NHÂN VIÊN) 
BỮA PHỤ 

CHIỀU 

 

2 

Bánh cuốn 
nóng + giò 

nạc 
 

Thịt viên sốt cà chua Thịt viên sốt cà chua 

Bánh bông 

lan vị matcha 

+ sữa susu 

Đậu lướt ván Đậu lướt ván 

Bắp cải, cà rốt xào tỏi Bắp cải, cà rốt xào tỏi 

Canh bầu nấu tôm Canh bầu nấu tôm 

Tráng miệng: hoa quả Tráng miệng: hoa quả 

 
3 

Xôi trắng 
+ thịt kho 

tàu 

Files cá quả tẩm bột rán Cá biển rán  

Bánh ngô + 
sữa tươi vị 

dâu 110ml 
 

Giò chả thái rối Giò chả thái rối 

Bí ngô non xào tỏi Bí ngô non xào tỏi 

Canh đầu cá nấu chua Canh đầu cá ba sa nấu chua 

Tráng miệng: Hoa quả Tráng miệng: Hoa quả 

 

4 

Mỳ 
spaghetti 

sốt thịt 
băm 

Thịt sốt chua ngọt Thịt sốt chua ngọt 

Bánh bông 
lan nho + sữa 

chua 

Trứng tráng hành Trứng tráng hành 

Rau cải luộc Rau cải luộc 

Nước canh rau cải luộc Nước canh rau cải luộc 

Tráng miệng: hoa quả Tráng miệng: hoa quả 

 
5 

Hamburger 

(pate + xúc 

xích CP 

tiệt trùng) 

 

Cà ri bò nấu cà rốt Cà ri bò nấu cà rốt 
Bánh giò + 

sữa tươi vị 
cam 110ml 

 

Lạc rang Lạc rang 

Su su, cà rốt xào tỏi Su su, cà rốt xào tỏi 

Canh mồng tơi nấu ngao Canh mồng tơi nấu ngao 

Tráng miệng: Hoa quả Tráng miệng: Hoa quả 

 
6 

Nui nấu 
tôm, trứng 

cút 

Trứng đúc thịt Trứng đúc thịt 

Bánh Hura 
deli + sữa 

milo 180ml 

Đậu sốt cà chua Đậu sốt cà chua 

Cải ngọt xào tỏi Cải ngọt xào tỏi 

Canh bí thả nước hầm xương Canh rau ngót thịt băm 

Tráng miệng: hoa quả Tráng miệng: hoa quả 

7 Học CLB 

Cánh gà rán Cánh gà rán 

Bánh kem bé 
+ sữa chua 

uống 

Trứng cút kho Trứng cút kho 

Bắp cải, cà rốt xào Bắp cải, cà rốt xào 

Canh bí đỏ nấu xương Canh bí đỏ nấu xương 

Tráng miệng: hoa quả Tráng miệng: hoa quả 

 

 

  


