TARİH

KAHVALTI

31.08.2020 domates,salatalık,peynir,z
eytin
01.09.2020

EYLÜL AYI YEMEK LİSTESİ
ÖĞLEN
Ezogelin Çorba,patlıcan
musakka,pilav,cacık

Haşlanmış yumurta, peynir, zeytin, yayla çorbası, kadınbudu köfte, makarna,
tereyağı, bal, süt
yoğurt

İKİNDİ
kek, meyve suyu

tuzlu kurabiye, ayran

02.09.2020

tahin pekmez, peynir, kuşburnu

kesme çorba, etli nohut, pilav, turşu

un kurabiyesi, meyve suuyu

03.09.2020

haşlanmış yumurta, peynir zeytin,
süt

tavuksuyu çorba, taze fasulye, makrna, yoğurt

açma, kuşburnu

04.09.2020

peynir, reçel, zeytin, süt

ezogelin çorba, biber dolma, börek, yoğurt

çatal, ayran

07.09.2020

haşlanmış yumurta, peynir, zeytin,
ıhlamur

şehriye çorbası, patatesli sulu köfte, b. Pilavı,
salata

poğaça, ayran

8.09.202

peynir, zeytin, tereyağ, bal, süt

ezogelin çorba, ısapanak, makarna, yoğurt

kek, ıhlamur,

9.09.202

haşlama yumurta, peynir, zeytin, süt

ayran çorbası,barbunya, pilav, salata

çatal, ıhlamur

10.09.202

tahin pekmez, peynir, kuşburnu

mercimek çorbası, kabak dolma, makarna,
yoğurt ( sülatç)

fındıklı toplar

11.09.2020

reçel, peynir, zeytin, süt

yayla çorbası, patlıcan musakka, pilav, salata

simit, ayran

14.09.2020

peynir, zeytin, tereyağı, bal, süt

yeşil mercimek çorbası, taze fasulye, makarna,
yoğurt

kek, ıhlamur

15.09.2020

haşlanmış yumurta, peynir, zeytin,
ıhlamur

mercimek çorba,izmir köfte, pilav, salata

tuzlu kurabiye, ayran

16.09.2020

tahin pekmez, peynir, kuşburnu

şehriye çorba, yeşil mercimek yemeği, soslu
makarna, yoğurt( ekmek tatlısı)

un kurabiyesi,meyve suyu

17.09.2020

peynir, zeytin, domates, salatalık, süt

ezogelin çorba, tavuk jülyen, şehriyeli
pilav,ayran

çatal, ayran

18.09.2020

haşlanmış yumurta, örgü peynir,
siyah zeytin,yeşil zeytin,krem
çikolata süt

tavuk suyu çorba,kıymalı patates,soslu
makarna, yoğurt

açma, kuru yemiş, meyve suyu

top peynir,siyah zeytin, yeşil
zeytin,omlet,domates,
salatalık,tereyağı, bal, süt

şehriye çorba,etli kuru fasulye, b. Pilavı, cacık (
şekerpare)

kakaolu kek, ıhlamur

haşlanmış yumurta,krem
peynir,siyah zeytin,yeşil
zeytin,domates, salatalık ıhlamur

düğün çorbası, patlıcan kebabı, pilav, salata

kuruyemiş ,tuzlu kurabiye, ayran

21.09.2020

22.09.2020

fırınlanmış patates,peynir,siyah
zeytin, yeşil zeytin, domates,
salatalık, reçel kuşburnu

domates çorbası, izmir köfte, b. Pilavı, yoğurt

hindistan cevizli kurabiye, meyve suyu

haşlanmış yumurta,top peynir, siyah
zeytin,yeşil zeytin,tahin pekmez süt

arpa şehriye çorbası,nohut, pilav, turşu

makarna, salata, meyve suyu

ezogelin çorbası,semiz otu, spagetti, yoğurt,
çikolatalı tavuk göğsü

kuruyemiş,çatal, ayran

25.09.2020

krep, peynir,siyah zeytin,yeşil
zeytin,domates, salatalık,krem
çikolata, süt

mercimek çorbası,patates oturtma,pilav,
yoğurt

kek, ıhlamur

28.09.2020

tost ,top peynir,siyah zeytin,yeşil
zeytin,domates, salatalık, tereyağı,
bal, süt
haşlanmış yumurta, örgü peynir,
siyah zeytin,yeşil
zeytin,domates,salatalık ıhlamur

yayla çorba,ıspanak, makarna,yoğurt

tuzlu kurabiye, ayran

pizza,siyah zeytin yeşil
zeytin,peynir,reçel,
domates,salatalık, kuşburnu

kesme çorba,etli nohut, B. Pilavı, turşu

un kurabiyesi, meyve suyu

haşlanmış yumurta, top peynir, siyah
zeytin,yeşil zeytin, domates,
salatalık, tahin pekmez, süt

tavuk suyu çorba, kabak yemeği,makarna
yoğurt

açma, kuşburnu

23.09.2020

24.09.2020

29.09.2020

30.09.2020

01.10.2020

