PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

28.05.2018

29.05.2018

30.05.2018

31.05.2018

01.06.2018

yulaflı kurabiye

04.06.2018

sade omlet, k zeytin, krem çikolata, tereyağı, reçel

krem çikolata, tereyağı-reçel, söğüş, süt

süt, söğüş

950

ballı un helvası
salatbar

meyve tabağı

245

taze fasulye yemeği
milföy böreği

limonata

şehriye çorba

340

1050

yoğurt

tuzlu kurabiye

Aylık yemek listesi mevsim ve ikmal koşullarına göre, idarenin onayı dahilinde, değişkenlik gösterebilmektedir.

08.06.2018
340

çikolatalı pankek, k zeytin, kaşar peynir, ceviz,

900

pideli sebzeli mini köfteler
meyve
simit
ayran

425

söğüş, meyve çayı

salatbar

370

KALORİ

süt

katmer, tahin-pekmez, k zeytin, beyaz peynir, bal

ezogelin çorba

300

muz

söğüş, süt

cordon blue -bonfirit patates

karışık meyve tabağı

bolonez soslu erişte

07.06.2018

trileçe-salatbar

200

tepside yumurtalı ıspanak

meyve-salatbar

limonata

tereyağlı reçelli ekmek dilimi, beyaz peynir, k zeytin

980

tandır çorba

380

kaşarlı poğaça

haşlanmış yumurta, ıhlamur, söğüş

tavuk çorba

pizza

ayran

06.06.2018

Ayran – salatbar

350

tavuk snitzel – mini patates grn

tulumba tatlısı-salatbar

300

340

elma çayı, söğüş
KALORİ

yoğurt

simit kurabiye

susamlı poğaça, beyazpeynir, karışık zeytin,

yenidünya

kadınbudu köfte-pat grn

05.06.2018

çıtır balık-pat grn

KALORİ

KALORİ

240

bazlama, k zeytin, tereyağı, bal, krem çikolata

950

aşçıbaşı çorba

supangle-salatbar

meyve çayı

KALORİ

SABAH 2.HAFTA
ÖĞLEN

mercimekli bulgur pilavı

çikolatalı yaşpasta

çilek

İKİNDİ

karnıyarık

420

söğüş, meyve çayı

980

fesleğenli domates çorba

Meyve – salatbar

330

çikolatalı krep sarma, kaşar peynir, ceviz, k zeytin,

tarhana çorba

980

yoğurtlu iskender kebap
çikolatalı yaşpasta

salatbar

300

muz
süt

380

KALORİ

İKİNDİ

keşkül-salatbar

390

beyaz peynir, söğüş, kuşburnu

1070

ezogelin çorba
KALORİ

mısırlı pirinç pilavı

brovni

tereyağlı ballı ekmek dilimi, haşlanmış yumurta, k zeytin

k zeytin, söğüş, süt

1050

nohut yahni

saçaklı çorba

390

KALORİ

simit, üçgen peynir, tahin pekmez, reçel

karışık zeytin,meyve çayı,söğüş
tarhana çorba

ÖĞLEN

340

KALORİ

kaşarlı omlet-bal-tereyağı, çikolatalı fındık krema

KALORİ

SABAH

1. HAFTA
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