
TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLE YEMEĞİ İKİNDİ BESLENMESİ

3.10.2022
Haşlanmış yumurta, patates püresi,beyaz 

peynir,bal, siyah zeytin, süt
Tarhana çorba, tavuk sote, pirinç pilavı, ayran Kek, çay

4.10.2022 Pişi, bal, beyaz peynir, karışık zeytin,bitki çayı Domates çorba, kazan patates, mercimek köfte, şerbet Puding

5.10.2022
Peynirli omlet, reçel, karışık zeytin,beyaz peynir, 

çay
Tavuk çorba, kuru fasulye, bulgur pilavı, meyve Elmalı kurabiye

6.10.2022
Tepsi böreği, patates kızartma, domates, zeytin, 

peynir, reçel, ıhlamur
Saray Çorba, patlıcan musakka, pirinç pilavı, cacık Sütlaç

7.10.2022 Kırım ekmek, zeytin, peynir, tahin-pekmez, süt Mercimek çorba, pide, salata, ayran, puding Kurabiye, meyve suyu

10.10.2022
Haşlanmış yumurta, kek,  bal, siyah zeytin, 

yeşillik, süt
Yarma çorba, nugget, spagetti, ayran Börek, şerbet

11.10.2022
Menemen, bal, peynir, karışık zeytin, nar çiçeği 

çayı
Mısır çorba, bezelye, erişte, şerbet Meyve

12.10.2022 Patates kavurma, kek, reçel, yeşil zeytin, çay Tavuk çorba, nohut, pirinç pilavı, salata Çiğ köfte, ayran

13.10.2022
Poğaça, omlet, bal, peynir, domates, yeşil 

zeytin, süt
Şehriye çorba, şakşuka, patatesli börek, yoğurt Elmalı kurabiye, çay

14.10.2022
Kaşarlı kırım ekmek, sosis, beyaz peynir, zeytin, 

tahin-pekmez
Mercimek çorba, hamburger, patates kızartması, ayran, tatlı Peynirli poğaça, meyve suyu

17.10.2022
Haşlanmış yumurta, patates kavurma, salatalık, 

beyaz peynir,siyah zeytin,reçel, süt
Dost çorba, tavuk döner, pirinç pilavı, ayran Haşhaşlı kurabiye, çay

18.10.2022 Poğaça, menemen, peynir, zeytin, ıhlamur Şehriye çorba, fırın patates, yeşil mercimekli pilav, meyve Bisküvili pasta, meyve suyu

19.10.2022
Patates kızartması, reçel, karışık zeytin, beyaz 

peynir, bitki çayı
Ezogelin çorba, bezelye, mantı makarna, hoşaf Börek, şerbet

20.10.2022 Omlet, kakaolu kek, salatalık, peynir, zeytin, bal Kremalı mantar çorbası, biber dolması, soslu makarna, yoğurt Starbucks kurabiye

21.10.2022 Pişi, beyaz peynir, yeşil zeytin, salatalık, çay Mercimek çorba, pizza, patates kızartması, ayran, tatlı Damla Çikolatalı kek, çay

24.10.2022
Tepsi böreği, peynir, domates, yeşil zeytin, bal, 

süt
Mantar çorba, fırında patatesli tavuk, tarator, salata Elamlı kek, çay

25.10.2022
Patates kızartması, bal, domates, beyaz peynir, 

yeşil zeytin, çay
Tarhana çorba, kuru fasulye, pirinç pilavı, turşu Kurabiye, süt

26.10.2022
Sucuklu yumurta, karışık zeytin, beyaz peynir, 

bitki çayı
Ezogelin çorba, izmir köfte, domates ezme, meyve Kalem böreği, ayran

27.10.2022 Sandviç, domates, salatalık, zeytin, bal, ıhlamur Domates çorba, patates musakka, mercimek köfte, hoşaf Börek, ayran

28.10.2022
Haşlanmış yumurta, patates püresi, bal, beyaz 

peynir, siyah zeytin, bal, yeşillik
Mercimek çorba, hamburger, patates kızartması, ayran, tatlı Puding

ÖZEL DOST KOLEJİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EKİM AYI YEMEK LİSTESİ

RAMAZAN TAŞDEMİRLİ
AŞÇI BAŞI

MUHAMMED ALPKENT
GENEL MÜDÜR

AYŞE NUR AKSUNGUR
DİYETİSYEN


