
                                 ŞUBAT Ayı Yemek Listesi 
TARİH KAHVALTI ÖĞLE YEMEĞİ İKİNDİ MEYVE 

SAATİ 
01.02.2021 Haşlama yumurta, çubuk peynir, domates, salatalık, tam 

buğday ekmeği, meyve çayı. 
Etli kuru fasulye, şehriyeli pirinç pilavı, turşu. Kaşarlı tost, meyve suyu. Mevsim 

Meyvesi 
02.02.2021 Fırında elma dilimi patates, zeytin, top peynir, domates, 

salatalık, meyve suyu. 
Kapuska, arpa şehriye pilavı, yoğurt. Meyveli yoğurt. Mevsim 

Meyveleri 
03.02.2021 Patatesli omlet, kızarmış ekmek üzerine tereyağı, ceviz, 

tarçınlı süt. 
Sebzeli sulu fırın köfte, soslu spagetti, havuç-kırmızı lahana salatası. Ev yapımı poğaça. Mevsim 

Meyveleri 
04.02.2021 Tahinli pekmezli ekmek, zeytin, top peynir, domates, 

salatalık, meyve suyu. 
Ispanak yemeği, tereyağlı erişte, yoğurt. Meyve salatası, galeta. Mevsim 

Meyveleri 
05.02.2021 Simit, peynir, zeytin, meyve çayı. 

 
Yoğurt çorbası, patatesli börek, kırmızı lahana salatası. Kuru meyveli sütlü gevrek, galeta. Mevsim 

Meyveleri 
     
08.02.2021 Yumurtalı ekmek, tahin pekmez, zeytin, top peynir, 

meyve suyu. 
Etli nohut, pirinç pilavı, turşu.  Kaşarlı tost, ev yapımı m. suyu. Mevsim 

Meyveleri 
09.02.2021 Fırında elma dilimi patates, zeytin, top peynir, domates, 

salatalık, meyve suyu. 
Tarhana zeytinyağlı kereviz yemeği, yemeği soslu makarna, yoğurt. Meyveli yoğurt, kuruyemiş, galeta. Mevsim 

Meyveleri 
10.02.2021 Patatesli omlet, kızarmış ekmek üzerine tereyağı, ceviz, 

tarçınlı süt. 
Yoğurt çorbası, fırın tavuk baget, bulgur pilavı, yoğurt. Bal kabaklı kek, m. suyu. Mevsim 

Meyveleri 
11.02.2021 Tahinli pekmezli ekmek, zeytin, top peynir, domates, 

salatalık, meyve suyu. 
Etli kuru fasulye yemeği, şehriyeli pirinç pilavı, turşu. Meyve salatası, galeta, kuruyemiş. Mevsim 

Meyveleri 
12.02.2021 Simit, peynir, zeytin, meyve çayı. 

 
Patates oturtma, pirinç pilavı, salata. Krep, meyve suyu. Mevsim 

Meyveleri  
     
15.02.2021 Patatesli omlet, kızarmış ekmek üzerine tereyağı, ceviz, 

tarçınlı süt. 
Etli kuru fasulye, pirinç pilavı, turşu. Kaşarlı tost, ev yapımı meyve suyu. Mevsim 

Meyveleri 
16.02.2021 Tahinli pekmezli ekmek, zeytin, top peynir, domates, 

salatalık, meyve suyu. 
Zeytinyağlı kereviz yemeği, soslu makarna, yoğurt. Meyveli yoğurt, ceviz, galeta. Mevsim 

Meyveleri 
17.02.2021 Patatesli omlet, kızarmış ekmek, ceviz, tarçınlı süt. Hasan paşa köfte, soslu makarna, salata. Elmalı kurabiye, ev yapımı m. suyu. Mevsim 

Meyveleri 
18.02.2021 Simit, peynir, zeytin, meyve çayı. Patates oturtma, bulgur pilavı, salata. Meyve salatası, galeta, ceviz. Mevsim 

Meyveleri 
19.02.2021 Fırında elma dilimi patates, zeytin, top peynir, domates, 

salatalık, meyve suyu 
Zeytinyağlı karnabahar yemeği, soslu spagetti, yoğurt. Pankek, meyve çayı. Mevsim 

Meyveleri 
     
22.02.2021 Haşlama yumurta, peynir, zeytin, meyve çayı. Etli nohut, şehriyeli pirinç pilavı, turşu. Kaşarlı tost, ev yapımı m. suyu. Mevsim 

Meyveleri 
23.02.2021 Tahinli pekmezli ekmek, zeytin, top peynir, domates, 

salatalık, meyve suyu. 
K. mercimek çorba, zeytin yağlı pırasa yemeği, şehriyeli pirinç pilavı. Meyveli yoğurt, kuruyemiş, galeta. Mevsim 

Meyveleri 
24.02.2021 Patatesli omlet, kızarmış ekmek üzerine tereyağı, ceviz, 

tarçınlı süt. 
Kadın budu köfte, soslu makarna, salata.                 Hamur kızartması. Mevsim 

Meyveleri 
25.02.2021 Fırında elma dilimi patates, zeytin, top peynir, domates, 

salatalık, meyve suyu. 
Sebze çorbası, mercimek köftesi, marul-yeşillik. Meyve salatası, gevrek. Mevsim 

Meyveleri 
26.02.2021 Simit, zeytin, top peynir, domates, salatalık, meyve suyu. Yayla çorbası pazılı, ıspanaklı üçgen börek, zeytinyağlı karışık sebze. Kuru meyveli sütlü gevrek, galeta, kuruyemiş. Mevsim 

Meyveleri 
––  

 


