
NİSAN AYI Yemek Lİstesİ

Dİyetİsyen  Özlem DOĞAN

Kahvaltı

beslenme

Anamenü

Kahvaltı

beslenme

Anamenü

Kahvaltı

beslenme

Anamenü

Kahvaltı

beslenme

Anamenü

Kahvaltı

beslenme

Anamenü

29.03.2021
PAZARTESİ

30.03.2021
SALI

31.03.2021
ÇARŞAMBA

01.04.2021
PERŞEMBE

02.04.2021
CUMA

Poğaça,peynİr, 
zeytİn, söğüş, 

bİtkİ çayı

Üzümlü kek, lİmonata Kakaolu pudİng, bİsküvİ

Bİsküvİ, süt Portakallı kakaolu kek,
lİmonata 

Mİnİ pİzza, ayranMozaİk pasta, meyve suyu SaĞlıkı tabak (meyve)

Cornfleks, sütmeyve Sİmİt, bİtkİ çayı

Meyvelİ kek, lİmonataMİnİ pİzza, ayran SaĞlıklı tabak (sebze)

meyveSütlü İrmİk tatlısı, 
bİsküvİ mozaİk pasta, lİmonata

Cevİzlİ kek, süt Supangle, bİsküvİ

Üzümlü kek, süt

Üzümlü kek, lİmonata Kakaolu pudİng, bİsküvİ

Haşlanmış yumurta,
söğüş, peynİr, 

zeytİn, süt

Mercİmek çorba,
sebze güveç, 

pİrİnç pİlav, meyve

Yoğurt çorba, 
T. Çıtır pane, 

fırın makarna, 
mevsİm salata

05.04.2021
PAZARTESİ

06.04.2021
SALI

07.04.2021
ÇARŞAMBA

08.04.2021
PERŞEMBE

09.04.2021
CUMA

Açma, zeytİn,
peynİr, tahİn helva,

Bİtkİ çayı

Kaşarlı omlet,
peynİr, zeytİn, söğüş, 

meyve suyu

Peynİrlİ börek,
söğüş, bal, tereyağı,

bİtkİ çayı

Haşlanmış yumurta,
peynİr, zeytİn, 

tahİn helva, süt

Sİmİt,
üçgen peynİr, reçel,

söğüş,bİtkİ çayı

Ezogelİn çorba,
patates musakka,

şehrİyelİ bulgur pİlavı,
sütlaç

Anadolu çorba, 
Tİre köfte, mercİmeklİ 

pİlav, meyve

Yuvalama çorba, 
tavuk prenses, 
salata, kadayıf

MERCİMEK ÇORBASI,
TAVUK tantunİ,

AYRAN, Şam tatlı

taze fasulye,
pİrİnç PİLAVI, AYRAN

mevsİm salata, 

12.04.2021
PAZARTESİ

13.04.2021
SALI

14.04.2021
ÇARŞAMBA

15.04.2021
PERŞEMBE

16.04.2021
CUMA

Haşlanmış yumurta,
söğüş, peynİr,

zeytİn, süt

Fırın elma dİlİm patates, 
peynİr, söğüş, 

zeytİn, süt

Omlet, 
peynİr, zeytİn, söğüŞ, 

meyve suyu

Açma, 
zeytİn, peynİr, 

söğüş, süt

Poğaça,
söğüş, zeytİn, peynİr, 

bİtkİ çayı

Yüksük çorba,
karışık kızartma,

yoğurt, meyve

Kekİklİ yoğurt çorba, 
İzmİr köfte, pİrİnç pİlavı, 

salata

İnceğİz çorba,
oRMAN KEBABI

Ankara pİlavı, 
KAZANDİBİ

ETLİ kurufasülye, 
bulgur pİlavı, 
turşu, yoğurt

Mahluta çorba,
susamlı pİlİç baget,

fırın makarna,
meyve

19.04.2021
PAZARTESİ

20.04.2021
SALI

21.04.2021
ÇARŞAMBA

22.04.2021
PERŞEMBE

23.04.2021
CUMA

Haşlanmış yumurta,
söğüş, peynİr,

zeytİn, süt

Menemen,
reçel, tereyağı, 

meyve suyu

Peynİrlİ gül börek,
sögüş, zeytİn, peynİr,

bİtkİ çayı

Sİmİt, 
söğüş, üçgen peynİr,

süt

TUTMAÇ çorbası,
bİber dolma, 

soslu/peynİrlİ makarna, 
KEŞKÜL

Mercİmek çorba, 
KAYSERİ TAVA,

sade pİrİnç pİlavı, 
salata

Kİlİs çorba, 
ROSTO KÖFTE,

 müceddere pİlav, 
büzme baklava

Tarhana çorba,
tavuk sote, 

şehrİyelİ pİrİnç pİlavı, 
salata

26.04.2021
PAZARTESİ

27.04.2021
SALI

28.04.2021
ÇARŞAMBA

29.04.2021
PERŞEMBE

30.04.2021
CUMA

Poğaça, 
peynİr, zeytİn, söğüş, 

bİtkİ çayı

Omlet,
söğüş, tahİn helva,

meyve suyu

Kıymalı börek,
söğüş, zeytİn,

peynİr, süt

Sİmİt, 
söğüş, üçgen peynİr, 

bİtkİ çayı

Haşlanmış yumurta, 
söğüş, peynİr, 

zeytİn, süt

KÖYLÜM ÇORBASI,
GÜRCÜ KEBAP,

BULGUR PİLAVI, YOĞURT

MERCİMEK ÇORBA, 
TAVUK ÇITIR PANE,

PİRİNÇ PİLAVI, MEYVE

Mahluta corbası,
kaĞıt kebabı, 

kepse pİlavı, SÜTLAÇ

Mercİmek çorba,
tavuk  döner, 

pİrİnç pİlavı, ayran

Yoğurt çorba, 
etlİ mevsİm türlü, 

şerİyelİ pİrİnç pİlavı, 
meyve


