
 

 

 

 ARALIK AYI KAHVALTI VE YEMEK LİSTESİ 

TED MERSİN KOLEJİ ANAOKULU 

2022-2023 EĞİTİM YILI 

TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLE YEMEĞİ 
İKİNDİ 

KAHVALTISI 

01.12.2022 

Perşembe 

Karışık sebzeli omlet(maydanoz, 

mantar, soğan), sade omlet, 

haşlanmış yumurta, beyaz peynir, 

tereyağlı reçelli-ballı ekmek, tahin-

pekmezli ekmek, zeytin, bitki çayı 

Kereviz çorbası, 

balık(mezgit-fileto), spagetti 

makarna, salata, helva 

Fındık ezmeli ekmek, 

süt 

02.12.2022 

Cuma 

Patatesli börek, omlet, haşlanmış 

yumurta, kaşar peyniri, tereyağlı- 

reçelli-ballı ekmek, zeytin, süt 

Mercimek çorbası, fırında 

tavuk pirzola, nohutlu 

pirinç pilavı, yoğurt 

Cevizli kadayıflı 

muhallebi, kış çayı 

HAFTA SONU 

05.12.2022 

Pazartesi 

Peynirli börek, omlet, haşlanmış 

yumurta, kaşar peyniri, tereyağlı 

reçelli-ballı ekmek, , zeytin, süt 

Misket köfteli yoğurtlu 

çorba, kolay su böreği, 

salata, elma 

Cevizli tarçınlı kek, 

kış çayı 

06.12.2022 

Salı 

Kaşarlı omlet, haşlanmış yumurta, 

beyaz peynir, tereyağlı ballı ekmek, 

tahin-pekmezli ekmek, , zeytin,  

bitki çayı 

Tereyağlı ıspanak kavurma, 

sarımsak fesleğen soslu 

fiyonk makarna, yoğurt, 

muz  

Simit, limonata 

07.12.2022 

Çarşamba 

Ispanaklı börek, omlet, haşlanmış 

yumurta, beyaz peynir, kaşar 

peyniri, tereyağlı reçelli-ballı ekmek, 

,zeytin, süt 

Mantar çorbası, 

balık(mezgit-fileto), elma 

dilimli patates, salata, helva  

Zeytinli poğaça, 

limonata 

08.12.2022 

Perşembe 

Karışık sebzeli omlet(maydanoz, 

mantar, soğan), sade omlet, 

haşlanmış yumurta, beyaz peynir, 

tereyağlı reçelli-ballı ekmek, tahin-

pekmezli ekmek, zeytin, bitki çayı 

Sebze çorbası, fırında 

pırasalı tepsi kebabı, 

meyhane pilavı, yoğurt 

Karışık meyve tabağı, 

kuruyemiş (badem, 

fındık, ceviz) 

09.12.2022 

Cuma 

Patatesli börek, omlet, haşlanmış 

yumurta, kaşar peyniri, tereyağlı- 

reçelli-ballı ekmek, zeytin, bitki çayı 

Antep çorbası, zeytinyağlı 

lahana-pazı sarması, yoğurt, 

portakal 

Sarelleli ekmek, süt 

HAFTA SONU 

12.12.2022 

Pazartesi 

Peynirli börek, omlet, haşlanmış 

yumurta, kaşar peyniri, tereyağlı 

reçelli-ballı ekmek, , zeytin, süt 

Garnitürlü but haşlama, 

sarımsak fesleğen soslu 

fiyonk makarna, yoğurt, 

elma 

Kalem böreği, 

limonata 

13.12.2022 

Salı 

Kaşarlı omlet, haşlanmış yumurta, 

beyaz peynir, tereyağlı ballı ekmek, 

tahin-pekmezli ekmek, , zeytin,  

bitki çayı 

Zerdeçallı mercimek 

çorbası, karışık kuru dolma, 

yoğurt, muz 

Elmalı tart, süt 

14.12.2022 

Çarşamba 

Ispanaklı börek, omlet, haşlanmış 

yumurta, beyaz peynir, kaşar 

peyniri, tereyağlı reçelli-ballı ekmek, 

zeytin, süt 

Etli bezelyeli sulu patates 

yemeği, tereyağlı dövme 

pilavı, yoğurt, portakal 

Kaşarlı ekmek, 

limonata 

15.12.2022 

Perşembe 

Kaşarlı omlet, haşlanmış yumurta, 

beyaz peynir, tereyağlı reçelli-ballı 

ekmek, tahin-pekmezli ekmek, 

zeytin, bitki çayı 

Brokoli çorbası, 

balık(mezgit-fileto), 

ıspanaklı börek, salata, 

helva 

Karışık tuzlu 

kurabiye, limonata 

16.12.2022 

Cuma 

Patatesli börek, omlet, haşlanmış 

yumurta, kaşar peyniri, tereyağlı- 

reçelli-ballı ekmek, zeytin, süt 

Kereviz çorbası, et tantuni, 

ayran, nar 

Portakallı anne 

kurabiyesi, kış çayı 



 

 

 HAYAT BİR BESLENME TRAJEDİSİDİR. 

Arnold EHRET 

TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLE YEMEĞİ 
İKİNDİ 

KAHVALTISI 

19.12.2022 

Pazartesi 

Peynirli börek, omlet, haşlanmış 

yumurta, kaşar peyniri, tereyağlı 

reçelli-ballı ekmek, , zeytin, bitki 

çayı 

Nohutlu pırasa yemeği, 

bolonez soslu spagetti 

makarna, yoğurt, elma 

Kırmızı pancarlı kek, 

süt 

20.12.2022 

Salı 

Kaşarlı omlet, haşlanmış yumurta, 

beyaz peynir, tereyağlı ballı ekmek, 

tahin-pekmezli ekmek, , zeytin, süt 

Mantarlı et sote, tereyağlı 

dövme pilavı, yoğurt, kivi 

 

Sarımsaklı, zeytinli 

ekmek, limonata 

21.12.2022 

Çarşamba 

Ispanaklı börek, omlet, haşlanmış 

yumurta, beyaz peynir, kaşar 

peyniri, tereyağlı reçelli-ballı 

ekmek, ,zeytin, bitki çayı 

Sebze çorbası, balık(mezgit-

fileto), boncuk pilavı, 

salata, helva 

Mozaik pasta, süt 

22.12.2022 

Perşembe 

Kaşarlı omlet, haşlanmış yumurta, 

beyaz peynir, tereyağlı reçelli-ballı 

ekmek, tahin-pekmezli ekmek, 

zeytin, süt 

Kemik suyuna kuru 

fasulye, pirinç pilavı, 

yoğurt, muz 

Simit, limonata 

23.12.2022 

Cuma 

Patatesli börek, omlet, haşlanmış 

yumurta, kaşar peyniri, tereyağlı- 

reçelli-ballı ekmek, zeytin,  bitki 

çayı 

Etli lahana yemeği, parmak 

patates, yoğurt, armut 

Karışık meyve tabağı, 

kuruyemiş (badem, 

fındık, ceviz) 

HAFTA SONU 

26.12.2022 

Pazartesi 

Peynirli börek, omlet, haşlanmış 

yumurta, kaşar peyniri, tereyağlı 

reçelli-ballı ekmek, , zeytin, süt 

Tavuk graten, meyhane 

pilavı, yoğurt, elma 
Ispanaklı kek, kış çayı 

27.12.2022 

Salı 

Kaşarlı omlet, haşlanmış yumurta, 

beyaz peynir, tereyağlı ballı ekmek, 

tahin-pekmezli ekmek, , zeytin,  

bitki çayı 

Tereyağlı ıspanak 

kavurma, sarımsak fesleğen 

soslu fiyonk makarna, 

yoğurt, nar 

Kaşarlı poğaça, 

limonata 

28.12.2022 

Çarşamba 

Ispanaklı börek, omlet, haşlanmış 

yumurta, beyaz peynir, kaşar 

peyniri, tereyağlı reçelli-ballı 

ekmek, ,zeytin, süt 

 

(YENİ YIL KUTLAMASI) 

           Ev yapımı hamburger, patates kızartması 

                 ayran, yeni yıl pastası, limonata 

 

 

29.12.2022 

Perşembe 

Kaşarlı omlet, haşlanmış yumurta, 

beyaz peynir, tereyağlı reçelli-ballı 

ekmek, tahin-pekmezli ekmek, 

zeytin, bitki çayı 

Brokoli çorbası, 

balık(mezgit-fileto), peynirli 

gül böreği, salata, helva 

Kısır, marul, ayran 

30.12.2022 

Cuma 

Patatesli börek, omlet, haşlanmış 

yumurta, kaşar peyniri, tereyağlı- 

reçelli-ballı ekmek, zeytin, süt 

Mantar çorbası, lahana-

pazı sarması, yoğurt, armut 
Krutonlu yayla çorbası 


