HAZİRAN 2022 AYI YEMEK LİSTESİ

1. Hafta

Hafta Tarih

30 Mayıs
2022
Pazartesi
31 Mayıs
2022
Salı
01 Haziran
2022
Çarşamba
02 Haziran
2022
Perşembe

Kahvaltı

Kuşburnu çayı, simit,
yağ-reçel, yeşil zeytin,
Kakaolu süt, haşlanmış
yumurta, kaşar peynir,
zeytin
ıhlamur, fındık ezmeli
ekmek, yeşil zeytin,
burgu peynir
Süt, peynirli omlet,
zeytin, salatalık

2. Hafta

Çay, yumurtalı ekmek
03 Haziran
kızartması, yeşil zeytin,
2022 Cuma
domates,

Öğle Yemeği

0-2 Yaş
Çorba

Ara Öğün

elma

Terbiyeli şehriye çorba,
Mantı, yoğurt

elmalı pasta,
meyve

çilek

Orman Kebap,
Bulgur pilavı, üzüm
komposto

dereotlu
poğaça, meyve

armut

Domates çorba, Karışık
pizza, Ayran

gofret, meyve

muz

Şehriye çorba ,
Etli biber dolma, yoğurt

pişi, meyve

kayısı

Mantarlı tavuk sote, pirinç
pilavı, cacık

06 Haziran Süt, simit, haşlanmış
2022
yumurta, örgü peynir,
Pazartesi zeytin,

armut

Kıymalı kuru fasulye,
Bulgur pilavı, ayran

Çay, patates
07 Haziran
kızartması, beyaz
2022 Salı
peynir, yeşil zeytin,

çilek

Kıymalı ıspanak, salçalı
makarna, yoğurt

08 Haziran Kuşburnu çayı,
2022
yağ-bal, kaşar peynir,
Çarşamba yeşil zeytin

muz

09 Haziran Ihlamur, çikolatalı
2022
ekmek, süzme peynir,
Perşembe zeytin,

elma

kakaolu süt, yumurtalı
10 Haziran
ekmek kızartması,
2022 Cuma
yeşil zeytin, salatalık

3. Hafta

0-2 Yaş
Ara Öğün

kivi

Kırmızı mercimek çorba
kadınbudu köfte-patates
kızartma, sövüş domates,
salatalık
Z.Yağlı taze fasulye,
şehriyeli pirinç pilavı,
salata

Tavuk
çorba

çukulatalı
krep, meyve

Kırmızı elmalı
mercimek kurabiye,
çorba meyve
kandil simidi,
meyve
kakaolu
puding, meyve
Yayla
çorba

haşhaşlı
nokul, meyve

Terbiyeli şehriye çorba,
Patatesli börek, ayran

üzümlü
kurabiye,
meyve
mozaik pasta,
meyve

13 Haziran Kuşburnu çayı, simit,
2022
peynirli omlet, yeşil
Pazartesi zeytin

armut

Kıymalı bezelye, bulgur
pilavı, karpuz

14 Haziran Ihlamur, kaşar peyniri,
2022 Salı siyah zeytin,

kiraz

Karışık kızartma, salçalı
makarna, yoğurt

15 Haziran Kakaolu süt, haşlanmış
2022
yumurta, krem peynir,
Çarşamba yeşil zeytin,

çilek

Güveç, pirinç pilavı,
mevsim salata

ıslak kek,
meyve

16 Haziran
Süt, yağ-reçel, zeytin,
2022
süzme peynir
Perşembe

muz

Domates çorba,
Katıklı dolma, yoğurt

sigara böreği,
meyve

17 Haziran Çay, Menemen, yeşil
2022 Cuma zeytin, beyaz peynir

elma

Patlıcan oturtma, salçalı
makarna, üzüm komposto

kakaolu
puding, meyve

Şehriye
çorba

dereotlu
poğaça, meyve

20 Haziran
Süt, simit, yağ-bal,
2022
kaşar peynir, zeytin
Pazartesi

Etli nohut, pirinç pilavı,
ayran

Ezogelin şekerpare,
çorba meyve

kayısı

Tavuk baged, salçalı
makarna, kavun

peynirli
Domates
kurabiye,
çorba
meyve

22 Haziran Kakaolu süt, haşlanmış
2022
yumurta, labne peynirli
Çarşamba ekmek, zeytin

taze üzüm

Ekşili köfte, tereyağlı
erişte, karışık salata

Kakaolu kek,
meyve

23 Haziran
Çay, çukulatalı ekmek,
2022
yeşil zeytin, salatalık
Perşembe

elma

Taze türlü
bulgur pilavı, karpuz

Açma,
poğaça,
meyve

24 Haziran Ihlamur, kaşar peynirli
2022 Cuma tost, salatalık

karpuz

Şehriye çorba, Etli biber
dolma, yoğurt

tavuk göğsü,
dondurma

armut

Yayla çorba, patates
oturtma, tahin helva

çukulatalı
pankek,
meyve

Ihlamur, yağ-bal,
28 Haziran
zeytin, domates,
2022 Salı
salatalık

çilek

Patlıcan kebap, salçalı
makarna, mevsim salata

mayalı
peynirli
poğaça,
meyve

Süt, haşlanmış
29 Haziran
yumurta, labne
2022
peynirli ekmek, yeşil
Çarşamba
zeytin

kiraz

Terbiyeli şehriye çorba,
peynirli börek, üzüm
komposto

kremalı pasta,
meyve

4. Hafta

Kuşburnu çayı, beyaz
21 Haziran
peynir, yeşil zeytin,
2022 Salı
domates

5. Hafta

27 Haziran
Kuşburnu çayı, simit,
2022
peynir, yeşil zeytin
Pazartesi

kivi

30 Haziran
Çay, örgü peynir-yağ2022
reçel, siyah zeytin
Perşembe

Kıymalı taze fasulye,
taze üzüm
cevizli erişte, yoğurt

Kırmızı
mercimek pişi, meyve
çorba

Süt, peynirli omlet
01 Temmuz
yeşil zeytin, domates,
2022 Cuma
salatalık

Domates çorba,
Tavuklu pilav, ayran

sütlü irmik
tatlısı,
dondurma

kayısı

* 0-2 yaş gurundaki bebeklere öğle yemeğinde günün çorbası ve/veya sulu yemekler, çiğneme aşamasına geçmiş
bebeklere pilav-makarna türü yemekler verilecektir.
* 0-2 yaş grubuna, saat 11:00'de meyve/meyve püresi verilecektir.
*Not: Zorunluluk halinde menüde değişiklik yapılabilir.
Şenay YALÇIN
Kreş Yöneticisi

