
 

 

 

 

 

TED MERSİN KOLEJİ ÖZEL ANAOKULU 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

EYLÜL AYI KAHVALTI VE YEMEK LİSTESi 

 

 

 

 

 

 

TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLE YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI 

06.09.2021 

Pazartesi 

Peynirli börek, omlet, haşlanmış 

yumurta, beyaz peynir, kaşar peynir, 

tereyağlı reçelli-ballı ekmek, 

domates-salatalık, zeytin, süt 

Mercimek çorbası, et tantuni, 

ayran, cevizli üzümlü irmik helvası 

Karışık meyve tabağı, 

kuruyemiş (fındık, ceviz, 

badem) 

07.09.2021 

salı 

Patatesli Omlet, haşlanmış yumurta, 

beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağlı 

ballı ekmek, tahin-pekmezli ekmek, 

domates-salatalık, zeytin,  bitki çayı 

Taze fasulye, dövme pilavı, 

cacık, şeftali 

Kaşarlı kıtır ekmek, bitki 

çayı 

08.09.2021 

Çarşamba 

Patatesli omlet, haşlanmış yumurta, 

beyaz peynir, kaşar peynir, tereyağlı 

reçelli-ballı ekmek, domates-salatalık, 

zeytin, süt 

Sebze çorbası, İzmir köfte, 

sarımsak fesleğen soslu fiyonk 

makarna, yoğurt 

Karışık meyve tabağı, 

kuruyemiş (fındık, ceviz, 

badem) 

09.09.2021 

Perşembe 

Kaşarlı omlet, haşlanmış yumurta, 

beyaz peynir, kaşar peynir, tereyağlı 

reçelli-ballı ekmek,  tahin-pekmezli 

ekmek, domates-salatalık, zeytin, 

bitki çayı 

Mevsim türlü, yeşil mercimekli 

bulgur pilavı, yoğurt, erik 
Cevizli tarçınlı kek, süt 

10.09.2021 

cuma 

Peynirli börek, omlet, haşlanmış 

yumurta, beyaz peynir, kaşar peynir, 

tereyağlı reçelli-ballı ekmek, 

domates,salatalık,zeytin süt 

Garnitürlü but haşlama, nohutlu 

pirinç pilavı, yoğurt, şeftali 
Simit, limonata 

Hafta Sonu 

13.09.2021 

Pazartesi 

Peynirli börek, omlet, haşlanmış 

yumurta, beyaz peynir, kaşar peynir, 

tereyağlı reçelli-ballı ekmek, 

domates-salatalık, zeytin, süt 

Yayla çorbası, kabak musakka, 

fırında parmak patates, muz 
Kısır, söğüş, ayran 

14.09.2021 

salı 

Patatesli Omlet, haşlanmış yumurta, 

beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağlı 

ballı ekmek, tahin-pekmezli ekmek, 

domates-salatalık, zeytin,  bitki çayı 

Etli kuru domatesli kuru fasulye, 

pirinç pilavı, yoğurt, elma 
Kalem böreği, limonata 

15.09.2021 

Çarşamba 

Patatesli omlet, haşlanmış yumurta, 

beyaz peynir, kaşar peynir, tereyağlı 

reçelli-ballı ekmek, domates-salatalık, 

zeytin, süt 

Karnıyarık, tereyağlı bulgur 

pilavı, cacık, şeftali 
Cevizli kadayıflı muhallebi 

16.09.2021 

Perşembe 

Kaşarlı omlet, haşlanmış yumurta, 

beyaz peynir, kaşar peynir, tereyağlı 

reçelli-ballı ekmek,  tahin-pekmezli 

ekmek, domates-salatalık, zeytin, 

bitki çayı 

Zeytinyağlı barbunya, mantı, 

karpuz 
Mozaik pasta, süt 

17.09.2021 

cuma 

Peynirli börek, omlet, haşlanmış 

yumurta, beyaz peynir, kaşar peynir, 

tereyağlı reçelli-ballı ekmek, 

domates,salatalık,zeytin süt 

Zerdeçallı mercimek çorbası, 

lahmacun, söğüş, ayran, 

şekerpare 

Karışık meyve tabağı, 

kuruyemiş(fındık, ceviz, 

badem) 

Hafta Sonu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFİYET OLSUN… 

                                                                                    TED MERSİN KOLEJİ ANAOKULU                                                                             

 

TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLE YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI 

20.09.2021 

Pazartesi 

Peynirli börek, omlet, haşlanmış yumurta, 

beyaz peynir, kaşar peynir, tereyağlı 

reçelli-ballı ekmek, domates-salatalık, 

zeytin, bitki çayı 

Taze fasulye, tereyağlı şehriyeli 

pirinç pilavı, cacık, kavun Zeytinli poğaça, süt 

21.09.2021 

Salı 

Patatesli Omlet, haşlanmış yumurta, 

beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağlı 

ballı ekmek, tahin-pekmezli ekmek, 

domates-salatalık, zeytin,  süt 

Etli sulu patates, mercimekli bulgur 

pilavı, yoğurt, muz 
Çörekotlu kurabiye, 

limonata 

22.09.2021 

Çarşamba 

Patatesli omlet, haşlanmış yumurta, beyaz 

peynir, kaşar peynir, tereyağlı reçelli-

ballı ekmek, domates-salatalık, zeytin, 

süt 

Mevsim türlü, sarımsaklı fesleğen 

soslu spagetti makarna, yoğurt, 

mürdüm eriği 

 

Meyveli kek, bitki 

çayı 

23.09.2021 

perşembe 

Kaşarlı omlet, haşlanmış yumurta, beyaz 

peynir, kaşar peynir, tereyağlı reçelli-

ballı ekmek,  tahin-pekmezli ekmek, 

domates-salatalık, zeytin, bitki çayı 

Mantar çorbası, fırında tavuk 

pirzola, nohutlu pirinç pilavı, salata 

Karışık meyve 

tabağı, kuruyemiş 

(fındık, ceviz, 

badem) 

24.09.2021 

cuma 

Peynirli börek, omlet, haşlanmış yumurta, 

beyaz peynir, kaşar peynir, tereyağlı 

reçelli-ballı ekmek, 

domates,salatalık,zeytin süt 

Sebze çorbası, karışık dolma, 

yoğurt, kaysı, şekerpare 

 

Kaşarlı kıtır  ekmek, 

limonata 

Hafta Sonu 

27.09.2021 

Pazartesi 

Peynirli börek, omlet, haşlanmış yumurta, 

beyaz peynir, kaşar peynir, tereyağlı 

reçelli-ballı ekmek, domates-salatalık, 

zeytin, süt 

Kaşarlı domates çorbası, rosto 

köfte, patates püresi, üzüm 

 

Kısır, söğüş, ayran 

28.09.2021 

salı 

Patatesli Omlet, haşlanmış yumurta, 

beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağlı 

ballı ekmek, tahin-pekmezli ekmek, 

domates-salatalık, zeytin,  bitki çayı 

Mevsim türlü, tereyağlı dövme 

pilavı, cacık, kavun 

 

Cevizli tarçınlı kek, 

süt 

29.09.2021 

Çarşamba 

Patatesli omlet, haşlanmış yumurta, beyaz 

peynir, kaşar peynir, tereyağlı reçelli-

ballı ekmek, domates-salatalık, zeytin, 

süt 

Kuru domatesli etli kuru fasulye, 

pirinç pilavı, yoğurt, mürdüm eriği 

Saralleli ekmek, bitki 

çayı 

30.09.2021 

perşembe 

Kaşarlı omlet, haşlanmış yumurta, beyaz 

peynir, kaşar peynir, tereyağlı reçelli-

ballı ekmek,  tahin-pekmezli ekmek, 

domates-salatalık, zeytin, bitki çayı 

Ispanak kavurma, patatesli kol 

böreği, yoğurt, cevizli tarçınlı 

irmik helvası 

Karışık meyve 

tabağı, kuruyemiş 

(fındık, ceviz, 

badem) 



 

 

 

 

  


