
 

Dolphin Kids Doğakent Kreş Şubat Ayı Yemek Menüsü 

- Kahvaltı 08.45-09.30 saatleri arasındadır. Bu saatten sonra gelecek olan öğrencilerimiz kahvaltılarını evde yapmış olarak gelmelidir. 

- Yumurtalar TSE damgalı üreticilere aittir. 

-Süt ve Süt ürünleri ile et ve tavuk ürünleri, seçkin marketlerde satılan ülkemizin önde gelen markalarının (TSE)ürünleridir. 

- Kahvaltılık olarak Zeytin-peynir-reçel-tahin helvası- mevsimine göre domates-salatalık verilmektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.02.20 PAZARTESİ 

 

Omlet-Meyve çayı 

 

 

Kapuska yemeği-makarna-turşu  

 

Yayla çorbası 

04.02.20 SALI  Çikolatalı ekmek-Süt  Tarhana çorbası-ıspanak yemeği-yoğurt  Islak kek 

 

05.02.20 ÇARŞAMBA 

 

    Haşlanmış yumurta-Kuşburnu Çayı  Sebze çorbası-etli mevsim türlüsü-cacık   Elmalı tart-meyve 

 

06.02.20 PERŞEMBE 

 

Fırında kaşarlı ekmek-Ihlamur  Gemici kuru fasulye-pirinç pilavı-turşu  Puding 

 

07.02.20 CUMA 

 

Peynırli Omlet-Meyve çayı 
Mercimek çorbası-kıyma soslu sosyete 

mantısı-yoğurt 
Havuçlu tarçınlı kek 

 

10.02.20 PAZARTESİ 
        Tost -ıhlamur 

Garnitürlü bezelye yemeği-pirinç pilavı- 

yoğurt  
Toyga çorbası 

 

11.02.20   SALI 

 

                 Omlet - süt  Fırında patatesli köfte-bulgur pilavı-komposto  Yıldız çorba 

 

12.02.20 ÇARŞAMBA 

 

        Gözleme-meyve çayı  Tavuk sote-şehriye pilavı-komposto  Mozaik pasta-meyve 

 

13.02.20 PERŞEMBE 

 

Menemen-kuşburnu çayı  Etli nohut yemeği-pirinç pilavı-turşu   Domates çorbası 

 

14.02.20 CUMA 

 

Omlet -meyve çayı 
Tarhana çorbası-Ispanaklı tepsi 

böreği-komposto 
Sütlü mısır gevreği 

 

17.02.20 PAZARTESİ 

 

Simit-süt      Karnabahar yemeği-kelebek makarna-salata   Yayla çorbası 

 

18.02.20 SALI 
Kızarmış bazlama -meyve çayı 

Tavuk suyuna çorba-tavuklu bulgur 

pilavı-ayran 
Muhallebili pasta 

 

19.02.20  ÇARŞAMBA 

 

Pankek-süt  Tarhana çorbası-Patates yemeği-yoğurt  Sütlaç 

 

20.02.20 PERŞEMBE 

 

Tost-ıhlamur 
Şehriyeli yoğurt çorbası-nohutlu 

pilav-komposto  
Limonlu kek-meyve  

 

21.02.20 CUMA 
Haşlanmış yumurta-Meyve çayı  Ezogelin çorba-orman kebabı-makarna  Gelin pastası 

 

24.02.20 PAZARTESİ 

 

Sucuklu omlet-süt  Barbunya yemeği-pirinç pilavı-turşu  Çörek otlu kurabiye 

 

25.02.20 SALI 

 

Menemen-kuşburnu 
Sebzeli mercimek çorbası-kelebek 

makarna-ayran  
Meyveli kek-meyve 

 

26.02.20 ÇARŞAMBA 
         Haşlanmış yumurta-süt   Kıymalı patates oturtma-bulgur pilavı-salata  Şehriye çorbası 

 

27.02.20 PERŞEMBE 

 

Fırında kızarmış ekmek-meyve çayı  Kuskus çorbası-pırasa yemeği-yoğurt  Pişi 

 

28.02.20 CUMA 

 

Simit-ıhlamur 
Havuçlu bezelye yemeği-erişte pilavı-vişne 

komposto 
Tarhana çorbası 

       

       

 


