
Tarih Sabah öğleci Kulüp Beslenme Kulüp Atıştırmalık
Tarhan Çorbası, Ekmek Tarhana Çorbası, Ekmek Barbunya, pilav, meyve

salata
krep, bal, Peynir,Zeytin, krep, bal, Peynir,Zeytin, köfte, pilav, ayran patlamış mısır
süt süt
Haslanmış patates,Peynir Haslanmış patates,Peynir Türlü pilav meyve
Zeytin,reçel  Bitki çayı Zeytin,reçel  Bitki çayı salata
Domates Çorbası, Ekmek tavuk şinitzel,pilav, tavuk şinitzel,pilav, kek

ayran ayran

simit, reçel, Peynir,Zeytin, yeşil mercimek Yeşil mercimek MEYVE
süt bulgur pilavı, yoğurt bulgur pilavı, yoğurt
Mercimek Çorbası, Ekmek Mercimek Çorbası, Ekmek orman kebabı, pilav, pohaça

salata
Peynirli börek domates Peynirli börek domates Biber dolması, Çorba, patlamış mısır
Salatalık,süt Salatalık,süt Yoğurt
Haslanmış yumurta,Peynir fırın tavuk, pilav, fırın tavuk, pilav, meyve
Zeytin,salatalık  Bitki çayı salata salata
 kaşarlı sucuklu tost,  kaşarlı sucuklu tost, çorba ,makarna, kek
Bitki Çayı Bitki Çayı yoğurt

Domates Çorbası, Ekmek bezelye, makarna, yoğurt bezelye, makarna, yoğurt MEYVE

pizza, çay pizza, çay ezo gelin çorba, makarna kurabiye
yoğurt

krep, bal, Peynir,Zeytin, köfte, pilav, ayran köfte, pilav, ayran patlamış mısır
süt
peynirli omlet, haşlama Kabak yemeği,makarna Kabak yemeği,makarna meyve
patates, bal, çay  yoğurt, kemalpaşa tatlı  yoğurt, kemalpaşa tatlı
tarhana Çorbası, Ekmek tarhana Çorbası, Ekmek tavuklu pilav, ayran kek

yogurt

simit peynir zeytin simit peynir zeytin kuru fasulye , pilav, MEYVE
 recel Bitki Çayı  recel Bitki Çayı pilav, salata
Mercimeks çorbası, Ekmek Mercimek çorbası, Ekmek et ızgara, pirinç pilavı pohaça

ayran
Haslanmış yumurta,Peynir dolma, çorba, yogurt dolma, çorba, yogurt patlamış mısır
Zeytin,Bal  Bitki çayı kemalpaşa tatlı kemalpaşa tatlı
soğuk sandviç , süt fırın tavuk, pilav, fırın tavuk, pilav, meyve

yogurt salata
 kaşarlı sucuklu tost,  kaşarlı sucuklu tost, taze fasülye,makarna
Bitki Çayı Bitki Çayı yogurt kek

domates çorbası, domates çorbası, Yeşil mercimek, pilav, MEYVE
ekmek ekmek salata
peynir zeytin,domates Göveç Göveç kurabiye
 bitki çayı pilav, salata pilav, salata
krep, bal, Peynir,Zeytin, krep, bal, Peynir,Zeytin, türlü,makarna yoğurt patlamış mısır
süt süt kemalpaşa tatlı
Haslanmış yumurta,Peynir Haslanmış yumurta,Peynir fırın tavuk, pilav, meyve
Zeytin,reçel  Bitki çayı Zeytin,reçel  Bitki çayı ayran
Tarhana Çorbası, Ekmek Tarhana Çorbası, Ekmek nohut pilav kek

salata
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