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TARİH KAHVALTI ÖĞLE YEMEĞİ 
İKİNDİ 

KAHVALTISI 

01/11/2021 Kaşar peynir, bal, tereyağı, zeytin, süt Özbek pilavı, brokoli  çorbası,salata, turşu Meyve 

02/11/2021 
Melemen, beyaz peynir, çikolata, 

zeytin, ıhlamur çayı 
Kıymalı pırasa, soslu makarna, yoğurt, helva Çikolatalı kek, süt 

03/11/2021 Üçgen peynir, zeytin, salatalık,  
bitki çayı 

Tarhana çorbası, mantı, salata Açma, ıhlamur 

04/11/2021 Haşlanmış yumurta, beyaz peynir, 
zeytin, çikolata, süt 

Tavuklu bulgur pilavı, yeşil mercimek 
çorbası, havuç salatası 

Bisküvi, bitki çayı 

05/11/2021 
Açık büfe 

Süzme mercimek çorbası, patatesli börek, 
karışık yeşillik 

Çikolatalı ekmek, süt 

08/11/2021 Krem peynir, süt, reçel, tereyağı, 
zeytin 

Ekmek arası tantuni, ayran, helva Meyve 

09/11/2021 
Haşlanmış yumurta, tahin-pekmez, 

beyaz peynir, kuşburnu çayı 
Kıymalı kabak yemeği, tereyağlı bulgur 
pilavı, yoğurt 

Limonlu cevizli kek, bitki 
çayı 

10/11/2021 Kaşar peyniri, dilimli havuç, bal, 
tereyağı, süt 

Patatesli tavuk yemeği, spagetti, salata Kaşarlı çörek, ayran 

11/11/2021 Sebzeli omlet, beyaz peynir, zeytin, 
çikolata, bitki çayı 

Mercimekli erişte çorbası, karnı bahar 
yemeği, yoğurt 

Krem peynirli ekmek, 
limonata 

12/11/2021 Açık büfe Kuru fasulye, pirinç pilavı, turşu, yoğurt Bisküvi, süt 

 
15 KASIM-  
19 KASIM  1.ARA TATİL  
22/11/2021 Beyaz peynir, tereyağı, reçel, zeytin, 

süt 
Ankara tava, mantar çorbası,  salata Meyve 

23/11/2021 Haşlanmış yumurta, üçgen peynir, 
dilimli havuç, kuşburnu çayı 

Pişi, patates salatası, kısır, ayran Bisküvi, süt 

24/11/2021 Sosyete simidi, krem peynir, zeytin, 
bitki çayı, tahin pekmez 

Yayla çorbası, soya soslu tavuk, sebzeli 
noodle,   

Limonlu, portakallı, cevizli 
kek, ıhlamur 

25/11/2021 Tereyağı, bal, dilimli kaşar peynir, 
zeytin, yeşillik, ıhlamur çayı 

Kıymalı ıspanak, beyaz makarna, yoğurt Çikolatalı bazlama 

26/11/2021 
Açık büfe 

Etli patates oturtması, patlıcanlı bulgur 
pilavı, sonbahar salatası 

Zeytinli çörek, bitki çayı 

29/11/2021 Beyaz peynir, iki çeşit zeytin, reçel, 
tereyağı, süt 

Süzme mercimek çorbası, köfte, soslu 
spagetti, yeşillik 

Meyve 

30/11/2021 
Haşlanmış yumurta, maydanoz, 

tereyağı, tahin-pekmez, krem peynir, 
bitki çayı,  

Tavuk çorbası, tereyağlı erişte, havuç salata Poğaça, limonata 


