
 2019-2020 YILI ÖZEL ARMAĞANEVLER GÜLBAHÇESİ ANAOKULU
EYLÜL AYI YEMEK LİSTESİ

 TARİH  SABAH KAHVALTISI  ÖĞLE YEMEĞİ  İKİNDİ
KAHVALTISI

 02/09/2019 Pazartes�  peyn�rl� omlet, zeyt�n,
domates, b�tk� çayı

 Taze fasulye, p�r�nç p�lavı,
ayran  Açma, b�tk� çayı

 03/09/2019 Salı  haşlanmış yumurta, serpme
kahvaltı, süt

 şehr�ye çorbası, Tavuk
sote, bulgur p�lavı, salata  meyve,b�sküv�

 04/09/2019 Çarşamba  tereyağlı reçel, s�m�t, b�tk�
çayı 

 yeş�l merc�mek, er�şte ,
yoğurt  portakallı kek

 05/09/2019Perşembe  Fırında patates, serpme
kahvaltı, süt  �zm�r köfte, p�r�nç p�lavı salat pç�kolatalı pud�ng

 06/09/2019 Cuma  menemen , serpme kahvaltı,
b�tk� çayı

 yoğurt çorbası, p�zza,
komposto  un helvası

 09/09/2019 Pazartes�  peyn�rl� yumurta, serpme
kahvaltı, b�tk� çayı

 tarhana çorbası, kabak
dolması, yoğurt  hamur kızartması

 10/09/2019 Salı  Kaşarlı tost, serpme
kahvaltı, süt

 merc�mek çorbası, yoğurtlu
makarna  tavuk göğsü

 11/09/2019 Çarşamba  krep, peyn�r, zeyt�n,
tereyağı, reçel, b�tk� çayı

 Kurufasulye, p�r�nç p�lavı,
turşu  ıslak kek

 12/09/2019 Perşembe  fırında patates, ç�kolatalı
ekmek, süt

 sulu köfte, bulgur p�lavı,
komposto  b�sküv�l� pasta

 13/09/2019 Cuma  s�m�t,serpme kahvaltı, b�tk�
çayı

 ezogel�n
çorbası,börek ,ayran  meyve

 16/09/2019 Pazartes�  s�m�t, , serpme kahvaltı, b�tk�
çayı

 patlıcan oturtma, bulgur
p�lavı ayran  poğaça , l�monata



 17/09/2019 Salı  haşlanmış yumurta,serpme
kahvaltı, süt

 tarhana çorbası, ş�n�tsel,
p�r�nç p�lavı, salata  sütlü �rm�k tatlısı

 18/09/2019 Çarşamba  patates kızartması,domates,
salatalık,peyn�r, zeyt�n

 Nohut yemeğ�, bulgur
p�lavı, turşu  meyvel� kek

 19/09/2019 Perşembe  reçell� ekmek,serpme
kahvaltı,b�tk� çayı  orman kebabı, p�r�nç p�lavı  tuzlu kurab�ye

 20/09/2019 Cuma  krep ,serpme kahvaltı,süt  merc�mek çorbası, salçalı
makarna, salata

 mevs�m meyves�,
gofret

 23/09/2019 Pazartes�  haşlanmış yumurta, serpme
kahvaltı, süt

 patatesl� bezelye yemeğ�,
şehr�ye p�lavı  kakaolu kek,süt

 24/09/2019 Salı  kaşarlı tost, domates ,
salatalık,  p�lav üstü tavuk, ayran  sütlaç

 25/09/2019 Çarşamba  menemen, serpme kahvaltı,
çay

 Zeyt�nyağlı barbunya,
bulgur p�lavı, turşu  dereotlu poğaça

 26/09/2019 Perşembe  gözleme, serpme kahvaltı,
domates, salataık

 Kıymalı patates graten,
makarna, salata  merc�mek köftes�

 27/09/2019 Cuma  Haşlanmış patates, serpme
kahvaltı, süt  sosyete mantısı, yoğurt  meyve, b�sküv�

 30/09/2019 Pazartes�  Kaşarlıı omlet, serpme
kahvaltı, b�tk� çayı  türlü , makarna, yoğurt  Parmak börek,

ayran


