DSİ
ÇOCUK BAKIMEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
EKİM AYI YEMEK LİSTESİ
02.10.2017 - 06.10.2017
PAZARTESİ
Süt, reçel, beyaz peynir, zeytin
Tas kebabı, pirinç pilavı, yoğurt
Kakaolu puding
SALI
Ihlamur, omlet, yeşil zeytin
Kuru fasulye, bulgur pilavı, salata
Süt, meyve
ÇARŞAMBA
Süt, yumurta, zeytin, havuç
Çorba, ızgara köfte, soslu makarna, ayran
Susamlı çubuk, üzüm
PERŞEMBE
Nar çiçeği çayı, bal, tereyağ, beyaz peynir
Yoğurtlu kabak yemeği, kıymalı börek, kavun
Limonata, kek
CUMA
Süt, kaşarlı tost, zeytin
Kıymalı pide, salata, ayran
Elma, bisküvi
09.10.2017 - 13.10.2017
PAZARTESİ
Süt, kaşar peyniri, zeytin, domates
Etli bezelye, bulgur pilavı, yoğurt
Meyve, fındıklı kurabiye
SALI
Ihlamur, yumurta, zeytin, havuç
Etli nohut, pirinç pilavı, cacık
Meyve, süt
ÇARŞAMBA
Mercimek çorba
Etli biber dolma, peynirli börek, üzüm
Süt, bisküvi
PERŞEMBE
Süt, krep, reçel, havuç
Çorba, hamburger, patates kızartması, meyve suyu
Süt, armut
CUMA
Süt, tereyağ, bal, kaşar peyniri
Yoğurtlu ıspanak, kıymalı börek, komposto
Limonata, kakaolu kek
16.10.2017 - 20.10.2017
PAZARTESİ
Süt, reçel, beyaz peynir, zeytin
Çorba, tavuk baget, bulgur pilavı, cacık
Vişne suyu, kalem böreği
SALI
Ihlamur, krep, bal, beyaz peynir
Kuru fasulye, pirinç pilavı, yoğurt
Süt, meyve
ÇARŞAMBA
Süt, tereyağ, reçel, kaşar peynir
Yoğurtlu kabak yemeği-, kıymalı börek, komposto
Muz, bisküvi
PERŞEMBE
Ihlamur, yumurta, zeytin, havuç
Terbiyeli köfte, makarna, kavun
Süt, cevizli kek
CUMA
Süt, kaşarlı tost
Çorba, yoğurtlu mantı, şekerpare
Meyve, bisküvi
23.10.2017 – 27.10.2017
PAZARTESİ
Ihlamur, krep, reçel, beyaz peynir
Orman kebap, pirinç pilavı, salata
Ayran, kalem böreği
SALI
Süt, tereyağı, bal, kaşar peynir
Çorba, sebzeli pizza, meyve suyu
Meyve, süt
ÇARŞAMBA
Tarhana çorba
Etli bezelye, bulgur pilavı, cacık
Kakaolu puding, bisküvi
PERŞEMBE
Ihlamur, yumurta, zeytin, havuç
Yoğurtlu ıspanak, kıymalı börek, komposto
Süt, meyve
CUMA
Süt, kaşar peyniri, yeşil zeytin
Çorba, balık, salata, tahin helva
Limonata, kurabiye
30.10.2017 – 31.10.2017
PAZARTESİ
Nar çiçeği çayı, reçel, beyaz peynir, zeytin
Çorba, şehriyeli güveç, yoğurt
Süt, meyve
PERŞEMBE
Ihlamur, yumurta, kaşar peyniri, zeytin
Terbiyeli köfte, makarna, kavun
Süt, fındık ezmesi
Not: Pidelerin iç malzemesi, limonata, poğaça, kek, susamlı çubuk ve kurabiyeler mutfağımızda hazırlanmaktadır. %100 meyve suları kullanılmaktadır.

