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ARALIK AYI YEMEK LİSTESİ  

 

TARİH KAHVALTI ÖĞLE YEMEĞİ 
İKİNDİ 

KAHVALTISI 
01/12/2022 Haşlanmış yumurta, zeytin, peynir, 

reçel, süt 
Çorba, patatesli börek, karışık yeşillik Bisküvi, süt 

02/12/2022 Açık büfe Etli nohut yemeği, pirinç pilavı, turşu Kakaolu kek 

05/12/2022 
Bazlama, bal, tere yağ, zeytin, süt 

Tarhana çorbası, tepsi kebabı, bulgur pilavı, 
cacık 

Sosyete simiti, meyve 

06/12/2022 Haşlanmış yumurta, üçgen peynir, 
zeytin, tahin pekmez, süt, bitki çayı 

Pazı yemeği, peynirli erişte, yoğurt Çikolatalı puding 

07/12/2022 
Çikolata, zeytin, kaşar peynir, süt 

Etli patates yemeği, mantarlı patlıcanlı 
bulgur pilavı, karışık salata 

Cevizli çörek 

08/12/2022 Sebzeli omlet, zeytin,  krem peynir, 
reçel, kuşburnu çayı 

Mercimek çorbası, soslu mantı, havuç 
salatası 

Portakallı kek 

09/12/2022 
Açık Büfe 

Kuru fasulye, bulgur pilavı, turşu, karışık 
yeşillik 

Çikolatalı ekmek 

12/12/2022 Kaşar peyniri, tere yağ, reçel, zeytin, 
süt 

Tavuk tantuni, ayran, helva Ankara simiti, meyve 

13/12/2022 Haşlanmış yumurta, tahin pekmez, 
zeytin, krem peynir, bitki çayı 

Kıymalı karnabahar yemeği, peynirli 
spagetti, yoğurt 

Sütlaç 

14/12/2022 Sosyete simiti, zeytin, peynir, bal, 
tere yağ, kuşburnu çayı 

Yeşil mercimekli erişte çorbası, türlü yemeği, 
kemal paşa tatlısı, yoğurt 

Sade poğaça, bitki çayı 

15/12/2022 Peynirli omlet, zeytin, peynir, 
maydanoz, reçel 

Çiftlik kebabı, tereyağlı arpa şehriyeli pirinç 
pilavı, yeşil salata 

Elmalı tarçınlı kek 

16/12/2022 
Açık Bufe 

Barbunya yemeği, bulgur pilavı, turşu, 
maydanoz 

Krem peynirli ekmek, 
kuşburnu çayı 

19/12/22022 Ankara simiti, bal, tere yağ, zeytin, 
beyaz peynir, süt 

Ezogelin çorbası, fırında kuru köfte, bolonez 
soslu makarna 

Leblebi, üzüm, meyve 

20/12/2022 Haşlanmış yumurta, üçgen peynir, 
tahin pekmez, zeytin, ıhlamur çayı 

Tavuk çorbası, mercimekli bulgur pilavı, 
salata, turşu 

Açma, ıhlamur çayı 

21/12/2022 Çikolata, yeşil zeytin, kaşar peyniri, 
reçel, tere yağ 

Kıymalı pırasa, sade makarna, yoğurt Islak kek 

22/12/2022 Sahanda yumurta, zeytin, krem 
peynir, maydanoz, bal 

Süzme mercimek çorbası, nohutlu tavuklu 
pirinç pilavı, turşu, salata 

İrmik helvası 

23/12/2022 
Açık büfe 

Nohut yemeği, tereyağlı pirinç pilavı cacık, 
karışık yeşillik 

Çikolatalı ekmek, süt 

26/12/2022 Tere yağ, reçel, yeşil zeytin, krem 
peynir, süt 

Tarhana çorbası, Özbek pilavı, salata, helva Havuçlu tarçınlı kek 

27/12/2022 Siyah zeytin, tahin pekmez, üçgen 
peynir, bitki çayı 

Ispanak yemeği, tereyağlı erişte, yoğurt 
Sosyete simiti, kuşburnu 
çayı 

28/12/2022 Bal, tere yağ, krem peynir, zeytin, süt Bezelye yemeği, bulgur pilavı, salata Paskalya Çöreği 

29/12/2022 Sebzeli omlet, zeytin, beyaz peynir, 
reçel, bitki çayı 

Çorba, Tavuklu mantar sote, patates püresi, 
marul 

Bisküvili Puding 

30/12/2022 
Açık Büfe Çorba, kıymalı patatesli börek, salata 

Krem peynirli ekmek, 
meyve 


