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TARİH KAHVALTI ÖĞLE YEMEĞİ 
İKİNDİ 

KAHVALTISI 

01/03/2022 
Haşlanmış yumurta, zeytin, peynir, 
tahin-pekmez, ıhlamur çayı  

Mevsim türlüsü, tereyağlı bulgur pilavı, 
yoğurt 

Sosyete simit, ayran 

02/03/2022 
Tereyağı, bal, yeşil zeytin, kaşar 
peynir 

Zeytinyağlı pırasa, tereyağlı beyaz makarna, 
yoğurt, kemal paşa tatlısı 

Keşkül, meyve 

03/03/2022 
Sebzeli omlet, reçel,zeytin, beyaz 
peynir, bitki çayı 

Tarhana çorbası, fırında mantarlı sebzeli 
tavuk, nohutlu pirinç pilavı, karışık salata 

Çikolatalı ekmek, süt 

04/03/2022 Açık büfe 
Etli bezelye yemeği, tel şehriyeli bulgur 
pilavı, cacık 

Paskalya 

07/03/2022 
Tereyağı, reçel, bazlama, üçgen 
peynir, zeytin, süt 

Mercimek çorbası, köfte, bolenez soslu 
spagetti, mevsim salata 

Bisküvi, süt 

08/03/2022 
Peynirli omlet, krem peynir, çikolata, 
zeytin, süt 

Yeşil mercimekli erişte çorbası, kerevizli 
havuçlu karnabahar yemeği, yoğurt 

Peynirli poğaça 

09/03/2022 
Beyaz peynir, iki çeşit zeytin, çilek 
reçeli, tereyağı, süt 

Kuru fasulye yemeği, tereyağlı pirinç pilavı, 
turşu 

Mozaik pasta 

10/03/2022 
Haşlanmış yumurta, zeytin, peynir, 
tahin-pekmez, ıhlamur çayı 

Tel şehriye çorbası, tavuklu bulgur pilavı, 
marul salatası 

İrmik helva 

11/03/2022 Açık büfe 
Ezogelin çorbası, kıymalı kabak yemeği, 
makarna, yoğurt 

Leblebi, üzüm, süt 

14/03/2022 Tereyağı, bal, yeşil zeytin, peynir, süt 
Yayla çorbası, tavuk kavurma, sebzeli pirinç 
pilavı,  salata 

Üzümlüm kek, bitki çayı 

15/03/2022 
Haşlanmış yumurta, zeytin, krem 
peynir, vişne reçeli,  ıhlamur çayı 

Ispanak yemeği, peynirli erişte, yoğurt Sütlaç, meyve 

16/03/2022 
Ankara simidi, çikolata, üçgen peynir, 
zeytin, süt 

Tarhana çorbası, kayseri mantısı, mevsim 
salata 

Sosyete simit 

17/03/2022 
Sebzeli omlet, tahin-pekmez, yeşil 
zeytin, krem peynir, bitki çayı 

Nohut yemeği, tel şehriyeli pirinç pilavı, 
karışık yeşillik 

Sade poğaça, limonata 

18/03/2022 Açık büfe 
Kıymalı patatesli oturtma, bulgur pilavı, 
yoğurt 

Çikolatalı ekmek, 
kuşburnu çayı 

21/03/2022 
Beyaz peynir, iki çeşit zeytin, reçel, 
tereyağı, süt 

Orman kebabı, tereyağlı pirinç pilavı, cacık Havuçlu cevizli kek 

22/03/2022 
Melemen, krem peynir, zeytin, tahin-
pekmez, bitki çayı 

Yeşil mercimek yemeği, kıymalı makarna, 
havuç salatası 

Açma 

23/03/2022 
Peynir, zeytin, tereyağı, bal, salatalık, 
süt 

Mercimek çorbası, peynirli börek, karışık 
yeşillik 

Bisküvi, meyve 

24/03/2022 
Haşlanmış yumurta, zeytin, krem 
peynir, reçel,  bitki çayı 

Sebzeli patatesli tavuk, peynirli spagetti, 
yoğurt 

Çikolatalı puding 

25/03/2022 Açık büfe 
Barbunya yemeği, pirinç pilavı, maydanoz, 
yoğurt 

Krem peynirli ekmek, bitki 
çayı 

28/03/2022 
Sosyete simidi, tereyağı, reçel, 
peynir, zeytin, süt 

Kıtır ekmekli domates çorbası, Özbek pilavı, 
mevsim salatası 

Revani 

29/03/2022 
Omlet, üçgen peynir, iki çeşit zeytin, 
bal, kuşburnu çayı 

Dereotlu kabak yemeği, kıymalı makarna, 
yoğurt, helva 

Tuzlu kurabiye, limonata 

30/03/2022 
Beyaz peynir, zeytin, çikolata, bitki 
çayı 

Tavuk çorbası, yeşil mercimekli tere yağılı 
bulgur pilavı, mor salata 

Portakallı kek 

31/03/2022 
Haşlanmış yumurta, zeytin, peynir, 
tahin-pekmez, maydanoz, süt 

Etli biber dolması, beyaz makarna, çorba, 
yoğurt 

Bisküvi, süt 

 


