
 
THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 12/2020 (Từ 07/12/2020 đến 12/12/2020) 

 

THỨ 

 

BỮA 

SÁNG 
BỮA TRƯA 

BỮA TRƯA (THPT + NHÂN 

VIÊN) 

BỮA PHỤ 

CHIỀU 

 

2 

Bánh bao 

nhân thịt 

 

Sườn xào chua ngọt Thịt ba chỉ luộc 

Bánh ngô + 

sữa chua   

Trứng đúc cà chua Trứng đúc cà chua 

Củ cải trắng xào Củ cải trắng xào 

Canh rau ngót thịt băm Canh rau ngót thịt băm 

Tráng miệng: hoa quả Tráng miệng: hoa quả 

 

3 

Bún mọc, 

nấm hương 

Thịt xay rang Thịt xay rang  

Bánh gà + 

sữa tươi 

110ml 

 

Đậu sốt cà chua Đậu sốt cà chua 

Su su, cà rốt xào Su su, cà rốt xào 

Canh mồng tơi nấu cua Canh mồng tơi nấu cua 

Tráng miệng: Hoa quả Tráng miệng: Hoa quả 

 

4 

Phở bò 

 

 

Mực tẩm bột chiên xù Mực xào thập cẩm 
Bánh ruốc 

Kinh Đô + 

sữa tươi 

110ml  

Thịt viên rim Thịt viên rim 

Cải ngọt luộc Cải ngọt luộc 

Canh nước cải ngọt luộc  Canh nước cải ngọt luộc  

Tráng miệng: hoa quả Tráng miệng: hoa quả 

 

5 

Bánh đa 

cua 

 

Gà tẩm bột chiên Gà kho gừng 
Bánh gối + 

sữa chua 

uống 

 

Trứng hấp Trứng tráng hành 

Cải ngọt xào Cải ngọt xào 

Canh su hào, cà rốt nấu xương Canh su hào, cà rốt nấu xương 

Tráng miệng: Hoa quả Tráng miệng: Hoa quả 

 

6 

Hamburger 

(pate + 

trứng ốp) 

 

Bò hầm cải chua Bò hầm cải chua 

Bánh Choco 

– pie 

+ sữa tươi 

110ml  

Đậu lướt ván Đậu lướt ván 

Bắp cải luộc chấm nước tương Bắp cải luộc chấm nước tương 

Canh nước bắp cải luộc thả 

gừng 

Canh nước bắp cải luộc thả 

gừng 

Tráng miệng: hoa quả Tráng miệng: hoa quả 

7 Học LCB 

Thịt kho tàu Thịt kho tàu 

Bánh quẩy 

nóng + sữa 

tươi 110ml  

Trứng cút chiên bơ Trứng cút chiên bơ 

Khoai tây xào Khoai tây xào 

Canh cải cúc nấu tôm Canh cải cúc nấu tôm 

Tráng miệng: hoa quả Tráng miệng: hoa quả 

 

 

 

 


