
 

 

 

TED MERSİN KOLEJİ ANAOKULU 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

OCAK AYI KAHVALTI VE YEMEK LİSTESİ 

AFİYET OLSUN… 

TED MERSİN KOLEJİ ANAOKULU 
 

Fast food yemiyorum, sağlıklı besleniyorum 
 

YARIYIL TATİLİ; 17 OCAK 2019 CUMA GÜNÜ AKŞAMI BAŞLAR, 02 ŞUBAT 2020 PAZAR GÜNÜ AKŞAMI SONA ERER. 
 

Mutlu Yıllar, İyi tatiller! 

 

 

 

TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLE YEMEĞİ 
İKİNDİ 

KAHVALTISI 

02.01.2020 

Perşembe 

Omlet, haşlanmış yumurta,  kaşar 

peyniri, tereyağlı ballı ekmek,  tahinli 

pekmezli ekmek, zeytin,  bitki çayı 

Zeytinyağlı pırasa, yeşil 

mercimekli bulgur pilavı, yoğurt, 

muz 

Cevizli tarçınlı kek, 

süt 

03.01.2020 

Cuma 

Peynirli börek, omlet, haşlanmış 

yumurta, beyaz peynir, kaşar peynir, 

tereyağlı reçelli-ballı ekmek, zeytin,  

süt 

Sebze çorbası, kıymalı lazanya, 

salata, kivi 

Karışık meyve tabağı, 

kuruyemiş (fındık, 

ceviz, badem) 

HAFTA SONU 

06.01.2020 

Pazartesi 

Peynirli börek, omlet, haşlanmış 

yumurta, beyaz peynir, kaşar peynir, 

tereyağlı reçelli-ballı ekmek, zeytin,  

süt 

Zerdeçallı mercimek çorbası, 

cızbız köfte, garnitürlü pirinç 

pilav, salata 

Fındık ezmeli ekmek, 

bitki çayı 

 

07.01.2020 

Salı 

Omlet, haşlanmış yumurta, kaşar 

peynir, tereyağlı reçelli-ballı ekmek, 

tahinli pekmezli ekmek, zeytin, bitki 

çayı 

Garnitürlü but haşlama, tereyağlı 

bulgur pilavı, yoğurt, elma 

Kaşarlı kıtır ekmek, 

süt 

08.01.2020 

Çarşamba 

Patatesli börek, omlet, haşlanmış 

yumurta, beyaz peynir, kaşar peynir, 

tereyağlı reçelli-ballı ekmek, zeytin, 

süt 

Kereviz çorbası, balık (mezgit-

fileto), fesleğen soslu fiyonk 

makarna, salata, helva 

Karışık meyve tabağı, 

kuruyemiş (fındık, 

ceviz, badem) 

09.01.2020 

Perşembe 

Omlet, haşlanmış yumurta,  kaşar 

peyniri, tereyağlı ballı ekmek,  tahinli 

pekmezli ekmek, zeytin,  süt 

Fırında patates oturtma, ıspanaklı 

börek, yoğurt, portakal 

Cevizli kadayıflı 

muhallebi, bitki çayı 

10.01.2020 

Cuma 

Peynirli börek, omlet, haşlanmış 

yumurta, beyaz peynir, kaşar peynir, 

tereyağlı reçelli-ballı ekmek, zeytin,  

süt 

Mantar çorbası, etli lahana pazı 

sarması, yoğurt, muz 

Kaşarlı poğaça, 

limonata 

 

 

 

 

HAFTASONU  

 

 

 

13.01.2020 

Pazartesi 

Peynirli börek, omlet, haşlanmış 

yumurta, beyaz peynir, kaşar peynir, 

tereyağlı reçelli-ballı ekmek, zeytin,  süt 

Kemik suyuna kuru fasulye, 

pirinç pilavı, yoğurt, elma 

Kalem böreği, bitki 

çayı 

14.01.2020 

Salı 

Omlet, haşlanmış yumurta, kaşar 

peynir, tereyağlı reçelli-ballı ekmek, 

tahinli pekmezli ekmek, zeytin, bitki 

çayı 

Mercimek çorbası, et tantuni, 

ayran, cevizli sütlü irmik helvası 

Karışık meyve tabağı, 

kuruyemiş (fındık, 

ceviz, badem) 

15.01.2020 

Çarşamba 

Patatesli börek, omlet, haşlanmış 

yumurta, beyaz peynir, kaşar peynir, 

tereyağlı reçelli-ballı ekmek, zeytin, süt 

Brokoli çorbası, balık  (mezgit-

fileto), fırında parmak patates, 

helva 

Mozaik pasta, bitki 

çayı 

16.01.2020 

Perşembe 

Omlet, haşlanmış yumurta,  kaşar 

peyniri, tereyağlı ballı ekmek,  tahinli 

pekmezli ekmek, zeytin,  bitki çayı 

Kereviz çorbası, karışık kuru 

dolma, yoğurt, kivi 
Elmalı tart, süt 

17.01.2020 

Cuma 

Peynirli börek, omlet, haşlanmış 

yumurta, beyaz peynir, kaşar peynir, 

tereyağlı reçelli-ballı ekmek, zeytin,  süt 

Bulgurlu ıspanak kavurma, 

sarımsak soslu spagetti 

makarna, yoğurt, elma 

Cevizli kadayıflı 

muhallebi, bitki çayı 

 


