
  Haziran 2022 Yemek Listesi 

 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 

1. HAFTA 

(1-3 

Haziran) 

Bu ay mutfak atölyesinde:   
-Laleler Yunanistan’dan Gyro 
(dürüm) yapıp yiyecekler. 
-Papatyalar diledikleri 
malzemeleri birleştirerek 
ekmek üstü İspanyol 
tapaslar yapacaklar. 

 

Simit, peynir, zeytin, yumurta, 

salatalık, domates, süt 

 

Ezogelin çorbası, Zeytinyağlı 

semizotu, Kıymalı Erişte, Yoğurt 

 

Tam buğdaylı grisini, Meyve 

Çırpılmış yumurta, zeytin, peynir, 

tam buğday ekmeği, domates, 

salatalık, süt 

 

Kıymalı nohut, Pilav, Yoğurt, 

Salatalık  

 

Lorlu üzümlü tam buğday 

kurabiye, Meyve 

Omlet, peynir, tam buğday 

ekmeği, salatalık, zeytin, süt 

 

Fırında çıtır hindi, Makarna, 

Salata, Ayran 

 

Peynirli sebzeli tam buğdaylı 

poğaça, Meyve 

2. HAFTA 

(6-10 

Haziran) 

Çırpılmış yumurta, zeytin, peynir, 

tam buğday ekmeği, domates, 

salatalık, süt 

 

Sebzeli Mercimek, Pilav, Yoğurt, 

Salatalık 

 

Tam buğdaylı ev açması & kaşar, 

Meyve 

Simit, peynir, yumurta, domates, 

salatalık, zeytin, süt 

 

Sebzeli sulu köfte, Erişte, Yoğurt 

 

Tarhanalı çubuk, Meyve 

Ballı krep, peynir, salatalık, 

zeytin, süt 

 

Fırında kıymalı yaz sebzeleri, 

Arpa şehriye, Yoğurt 

 

Tam buğdaylı sebzeli pizza, 

Meyve 

Kaşarlı omlet, peynir, tam buğday 

ekmeği, salatalık, domates, zeytin, 

süt 

 

Sebze çorbası, Yoğurtlu soslu 

yufkaya sarılı beyti kebap 

 

Ballı sütlaç, Meyve 

Tahin-pekmez, tam buğday 

ekmeği, yumurta, süt, peynir, 

salatalık 

 

Domates çorbası, Bol kıymalı 

biber dolması, Makarna, Yoğurt  

Soğuk ayran aşı çorbası 

3. HAFTA 

(13-17 

Haziran) 

Ballı tam buğday ekmeği, süt, 

yumurta, peynir, salatalık, zeytin,  

 

Kıymalı bezelye, Şehriyeli bulgur, 

Yoğurt 

 

Kısır, Ayran 

Çırpılmış yumurta, tam buğday 

ekmeği, süt, peynir, domates, 

salatalık, zeytin 

 

Zeytinyağlı barbunya, Pilav, 

Yoğurt, Salatalık 

 

Elmalı üzümlü tam buğdaylı kek, 

Meyve 

Simit, peynir, yumurta, domates, 

salatalık, zeytin, süt 

 

Tarhana çorbası, Kıymalı kabak 

sandal, Erişte, Yoğurt 
 
Tam buğdaylı patatesli kaşarlı 

poğaça, Meyve 

Omlet, zeytin, peynir, tam buğday 

ekmeği, salatalık, domates,  süt 
 
Sebze çorbası, Okul yapımı 
hindi döner dürüm (Gyro), Kuru 
cacık, Söğüş salata 
 

Meyveli yulaflı yoğurt parfe 

Pekmezli krep, peynir, zeytin, 

salatalık, süt 

 

Mercimek çorbası, Rattatouille, 

Bolonez soslu makarna, Yoğurt  

 

Keten tohumlu nohut kraker, Ballı 

limonata 

4. HAFTA 

(20-24 

Haziran) 

 

Çırpılmış yumurta, zeytin, peynir, 

tam buğday ekmeği, domates, 

salatalık, süt 

 

Sebzeli kuru börülce, Pilav, 

Yoğurt, Salatalık  

 

Lor peynirli tam buğday kraker, 

Meyve 

Tahin-pekmez, tam buğday 

ekmeği, yumurta, peynir, zeytin, 

salatalık, süt 

 

Fırında kıymalı yaz sebzeleri, 

Arpa şehriye, Yoğurt 

 

Mercimek köfte, Ayran 

Simit, peynir, yumurta, domates, 

salatalık, zeytin, süt 
 

Kabak çorbası, Sebzeli kıymalı 

mini börekler, Yoğurt sos 

 

Elma soslu ballı muhallebi 

Ballı krep, peynir, zeytin,  

yumurta, salatalık, süt 
 

Ezogelin çorbası, Zeytinyağlı taze 

fasulye, Kıymalı Erişte, Yoğurt 

 

Tam buğdaylı soğuk sandviç, 

Meyve 
(Papatyalar için tapasları) 

Omlet, zeytin, peynir, tam buğday 

ekmeği, domates, salatalık, süt 

 

Yayla çorbası, Tepsi kebabı, 

Bulgur pilavı, Salata 

 

Çilekli parti pastası  

(rafine şekersiz) 

5. HAFTA 

(27-30 

Haziran) 

Omlet, tam buğday ekmeği, peynir, 

süt, zeytin, domates, salatalık 

 

Fırında kıymalı kabak, Yıldız 

şehriye pilavı, Yoğurt 

 

Labneli tam buğdaylı poğaça, 

Meyve 

Simit, peynir, yumurta, domates, 

salatalık, zeytin, süt 

 

Sebze çorbası, Kıymalı taco, 

Ayran (Lale ve Papatyalar 

tacolarını kendileri yapacak) 

 

Elmalı üzümlü yulaflı kurabiye, 

Meyve 

Pekmezli krep, peynir, zeytin, 

salatalık, süt 

 

Kuru fasulye, Pilav, Kuru cacık 

 

Fırında mücver, Ayran 

Çırpılmış yumurta, zeytin, peynir, 

tam buğday ekmeği, domates, 

salatalık, süt 

 

Domates çorbası, Hamburger, 

Patates, Ayran 

 

Kendi yaptığımız yoğurt 

dondurması, Meyve 

 

      




