
OCAK KAHVALTI ÖĞLE YEMEĞİ İKİNDİ

2.01.2020 simit, üçgen peynir,zeytin,ıhlamur erişteli yeşil mercimek çorbası, fırında kıymalı patates, ayran çikolatalı ekmek

3.01.2020 fırında kaşarlı domatesli ekmek,zeytin,bal,süt süzme mercimek çorbası, sulu köfte, spagetti, yoğurt kaşarlı sandviç, meyve suyu

6.01.2020 fındık kreması, beyaz peynir, zeytin,havuç,süt ezogelin çorba, pirinç pilavı, tavuk külbastı, salata yufka böreği, meyve suyu

7.01.2020 Süt, mısır gevreği, haşlanmış yumurta Karışık Pizza, fırın patates, meyve suyu çikolatalı puding

8.01.2020 tost,meyve çayı,bal,zeytin ezogelin çorbası, fırında makarna, mevsim salatası havuçlu kek, süt

9.01.2020 patates kızartması ,kaşar peynir, reçel,meyve çayı, tarhana çorba, kuru fasülye, pilav,cacık tost, meyve suyu

10.01.2020 haşlanmış yumurta,peynir,zeytin,tahin pekmez,süt süzme mercimek çorbası, bezelye, bulgur pilavı,turşu kek, süt

13.01.2020 simit, üçgen peynir,zeytin,ıhlamur tarhana çorba, mantı, salata fırında kaşarlı ekmek

14.01.2020 krep,labne peynir,zeytin,bal,süt kremalı mantar çorbası,sebze graten, soslu makarna mozaik pasta

15.01.2020 tost,meyve çayı,bal,zeytin pirinçli yoğurt çorbası, izmir köfte,pilav,salata karışık meyve tabağı

16.01.2020 haşlanmış yumurta,zeytin,peynir,bal,süt şehriye çorbası, nohut yemeği, bulgur pilavı, yoğurt havuçlu toplar, süt

17.01.2020 peynirli yufka böreği,zeytin,reçel,süt erişteli yeşil mercimek çorbası, fırında kıymalı patates, ayran bisküvili pasta

20.01.2020 mısır gevreği, süt, beyaz peynir,zeytin yoğurt çorbası,bazlama burger, mevsim salatası mandalina, elma

21.01.2020 fırında yumurtalı peynirli ekmek,zeytin, bal,süt ezogelin çorba, beşamel soslu karnabahar, makarna pişi, meyve suyu

22.01.2020 kaşarlı sandviç, süt mercimek çorbası, dana rosto, püre, ayran sakızlı muhallebi

23.01.2020 simit, üçgen peynir,zeytin,ıhlamur düğün çorbası, yeşil mercimek yemeği, fırın makarna gözleme, ayran

24.01.2020 fındık kreması, beyaz peynir, zeytin,havuç,süt sebze çorbası, kuru köfte,patates,bulgur pilavı havuçlu kek, süt

27.01.2020 bazlama tost, havuç, tahin pekmez,meyve çayı domates çorba,karışık etli dolma,yoğurt karışık meyve tabağı

28.01.2020 Krep, fındık kreması, peynir,zeytin,süt süzme mercimek çorbası,orman kebabı,pirinç pilavı,yoğurt tost, meyve suyu

29.01.2020 sigara böreği, tahin pekmez,ıhlamur kremalı sebze çorbası, tavuk baget, sphagetti,yoğurt portakallı kek, süt

30.01.2020 fırında yumurtalı peynirli ekmek,zeytin, bal,süt tarhana çorba, kuru fasülye, pilav,cacık kaşarlı sandviç, meyve suyu

31.01.2020 pişi, kaşar peynir,reçel,süt pirinçli yoğurt çorbası, izmir köfte,pilav,salata çikolatalı ekmek
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