
TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLE YEMEĞİ İKİNDİ BESLENMESİ

3.01.2022
Haşlanmış yumurta,patatesli kol böreği, beyaz 

peynir, bal, siyah zeytin, süt
Mercimek çorba, nugget, erişte, ayran Kek, süt

4.01.2022
Kaşarlı kırım ekmek, patates kızartma, bal, 

karışık zeytin, domates, çay
Şehriye çorba, yumurtalı ıspanak, soslu makarna, hoşaf Sütlaç, meyve

5.01.2022
Menemen,pişi, reçel, karışık zeytin, beyaz 

peynir, nar çiçeği çayı
Düğün çorba, etli nohut, mercimekli bulgur pilavı, meyve Börek, ayran

6.01.2022 Sandiç, domates, salatalık, zeytin, reçel, ıhlamur Tavuk çorba, bezelye, pirinç pilavı, puding Kurabiye, süt

7.01.2022 Tepsi böreği, omlet, tahin-pekmez, zeytin, süt Domates çorba, macar gulaş, nohutlu pilav, ayran, tulumba tatlısı Islak kek, meyve

10.01.2022 Peynirli omlet, bal, siyah zeytin, yeşillik , süt Yayla çorba, kuru fasulye, pirinç pilavı, turşu Poğaça, meyve suyu

11.01.2022
Kaşarlı kırım ekmek, patates püresi, bal, karışık 

zeytin, domates
Ezogelin çorba, tavuk haşlama, pirinç pilavı, keşkül Kek, süt

12.01.2022
Sucuklu yumurta, reçel, yeşil zeytin, beyaz 

peynir, nar çiçeği çayı
Mısır çorba, rosto köfte, makarna, şerbet, salata Çiğ köfte, ayran

13.01.2022
Kek, sosis,  bal, domates, yeşil zeytin, beyaz 

peynir, ıhlamur 
Tarhana çorbası, fırın patates, rus salatası, şehriye pilavı, limonata Puding, meyve

14.01.2022
Kol böreği, domates, salatalık, fındık ezmesi, 

zeytin, süt
Ezogelin çorba, hamburger, patates kızartma, ayran, tatlı Kurabiye, meyve suyu

17.01.2022
Haşlanmış yumurta, poğaça, siyah zeytin, reçel, 

salatalık, süt
Mercimek çorba, döner, pirinç pilavı, ayran Simit, meyve suyu

18.01.2022
Açma, beyaz peynir, yeşil zeytin, domates, bal, 

çay
Tarhana çorba, patlıcan musakka, bulgur pilavı, cacık revani Cevizli kek, süt

19.01.2022
Menemen, kek, reçel, karışık zeytin, beyaz 

peynir, nar çiçeği çayı
Yayla çorba, etli kuru fasulye,pirinç pilavı, çoban salata Sütlaç, meyve

20.01.2022
Omlet, salatalık, siyah zeytin, beyaz peynir, bal, 

narçiçeği çayı
Mantar çorba, ızgara köfte, pirinç pilavı, puding, ayran Kol böreği, ayran

21.01.2022
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