
Menü DE-ÖKO-044

Tarih Menü 1 Vejetaryen alternatif Menü 2 (vejetaryen)

1 Aralık Çarşamba
Meyveli köri soslu somon (organik süt) (3,5,7), Risi Bisi (bezelyeli organik pirinç); Dereotu yoğurt soslu 

salatalık salatası (organik yoğurt) (3)

Meyveli köri susam sosunda kırmızı biber ve kereviz (organik süt) (3,7,10), Risi Bisi (bezelyeli organik 

pirinç); Dereotu yoğurt soslu salatalık salatası (organik yoğurt) (3)

Falafel (nohut topları) (1.7), patates püresi (organik: patates, süt) (3), letcho (7); Dereotu yoğurt soslu 

salatalık salatası (organik yoğurt) (3)

2 Aralık Perşembe
Soğanlı ve yumurtalı patatesli tortilla (organik: patates, süt) (2,3), salatalık turşusu (8); Aperatif sebzeler; 

organik meyve

Soğanlı ve yumurtalı patatesli tortilla (organik: patates, süt) (2,3), salatalık turşusu (8); Aperatif sebzeler; 

organik meyve

Organik soya peyniri, kırmızı biber ve bambu sürgünleri (4.7), organik pirinç içeren Çin tavası; Aperatif 

sebzeler; organik meyve

3 Aralık Cuma
Chili con Carne (organik: sığır eti, mısır) (7), organik tam tahıllı ekmek (1); Aperatif sebzeler; organik 

meyve
Chili sin Carne (organik: soya, mısır) (4.7), organik tam tahıllı ekmek (1); Aperatif sebzeler; organik meyve

Doğu sebzeleri (7), organik bulgur (1), nane yoğurt sosu (organik yoğurt) (3); Aperatif sebzeler; organik 

meyve

6 Aralık Pazartesi
Fırınlanmış sebzeli biberiye patatesleri (organik patatesler) (7), sıcak domates salsaları (7); Aperatif 

sebzeler; organik meyve

Fırınlanmış sebzeli biberiye patatesleri (organik patatesler) (7), sıcak domates salsaları (7); Aperatif 

sebzeler; organik meyve

Karnabahar köftesi (1,2), renkli pirinç (organik: pirinç, kırmızı biber), bitki sosu (organik süt) (1,3,7); 

Aperatif sebzeler; organik meyve

7 Aralık Salı
Ekmekli pollack (1.5), light hardal sosu (organik süt) (1,3,7,8), paprika pirinci (organik: pirinç, paprika); 

Organik fasulyeden yapılan fasulye salatası

Ayçekirdeği (1,2,7), hafif hardal sosu (organik süt) (1,3,7,8), kırmızı biber pirinci (organik: pirinç, kırmızı 

biber) ile kinoa köftesi; Organik fasulyeden yapılan fasulye salatası

Mercimek köftesi (1,2,7), organik patates, otlu kuark sosu (organik: quark, süt) (3); Organik fasulyeden 

yapılan fasulye salatası

8 Aralık Çarşamba
Organik spagetti (1), domates fesleğen sosu (organik domates) (7), organik rendelenmiş peynir (3); 

Organik atıştırmalık sebzeler; organik meyve

Organik spagetti (1), domates fesleğen sosu (organik domates) (7), organik rendelenmiş peynir (3); 

Organik atıştırmalık sebzeler; organik meyve

Patates püresi (organik patates), füme tofu ile kremalı sosis (organik: savoy lahana, krema, tofu) (3,4,7); 

Organik atıştırmalık sebzeler; organik meyve

9 Aralık Perşembe Szegedin gulaş (dana eti) (7), organik patatesler, atıştırmalık sebzeler; Karamelli puding (organik süt) (3)
Paprika Gulash Szegediner Art (7), organik patatesler, atıştırmalık sebzeler; Karamelli puding (organik süt) 

(3)

Sahanda yumurta (organik süt) (2.3), kremalı ıspanak (organik krema) (3.7), organik patates; Aperatif 

sebzeler; Karamelli puding (organik süt) (3)

10 Aralık Cuma
Organik patatesli beyaz fasulye çorbası (7), kümes hayvanları Viyana, organik kepekli ekmek (1); Aperatif 

sebzeler; organik meyve

Organik patatesli beyaz fasulye çorbası (7), sebzeli sosis (1,2), organik kepekli ekmek (1); Aperatif 

sebzeler; organik meyve

Organik kepekli spirelli (1), domates krem   peynir sosu (organik krem   peynir) (3); Apera>f sebzeler; 

organik meyve

13 Aralık Pazartesi
Organik spirelli (1), mantar kreması (organik: mantar, krema) (1,3,7); Organik atıştırmalık sebzeler; 

Stracciatella kuarkı (organik: kuark, süt) (3)

Bio Spirelli (1), mantar kreması (organik: mantar, krema) (1,3,7); Organik atıştırmalık sebzeler; 

Stracciatella kuarkı (organik: kuark, süt) (3)

Beşamel soslu sebzeli lazanya (organik: lazanya tabağı, mantar, taze soğan, süt) (1,3,7); Organik 

atıştırmalık sebzeler; Stracciatella kuarkı (organik: kuark, süt) (3)

14 Aralık Salı
Kızarmış tavuk budu, bezelye ve havuç kreması (organik krema) (3.7), organik pirinç; Aperatif sebzeler; 

elma püresi

Bezelyeli ve havuçlu kremalı mercimek (organik krema) (3.7), organik pirinç; Aperatif sebzeler; elma 

püresi
Organik patates krepleri (1,2); Aperatif sebzeler; elma püresi

15 Aralık Çarşamba
Brokoli kremalı çorba (organik: brokoli, krema) (3.7); İrmik lapası (organik: süt, irmik) (1.3); Organik 

atıştırmalık sebzeler; Organik eriklerden yapılan erik tarçın kompostosu

Brokoli kremalı çorba (organik: brokoli, krema) (3.7); İrmik lapası (organik: süt, irmik) (1.3); Organik 

atıştırmalık sebzeler; Organik eriklerden yapılan erik tarçın kompostosu

Brokoli kremalı çorba (organik: brokoli, krema) (3.7); Fırın terlikleri (elmalı ekmek güveci) (organik: 

ekmek, elma, süt) (1,2,3), vanilya sosu (organik süt) (3); Organik atıştırmalık sebzeler; Organik eriklerden 

yapılan erik tarçın kompostosu

16 Aralık Perşembe
Kızarmış saithe (unlu) (1.5), organik pirinç, chive sos (organik süt) (1.3); Sirke yağlı sos ve mandalina 

parçaları ile Çin lahanası salatası (organik Çin lahanası)

Keten tohumlu mercimek köftesi (1,2,7), organik pirinç, chive sos (organik süt) (1,3); Sirke yağlı sos ve 

mandalina parçaları ile Çin lahanası salatası (organik Çin lahanası)

Tatlı patates ve brokoli (organik brokoli) (7) ile Hindistan cevizi köri, organik pirinç; Sirke yağlı sos ve 

mandalina parçaları ile Çin lahanası salatası (organik Çin lahanası)

17 Aralık Cuma
Keten tohumu yağı ile bitkisel kuark (organik: kuark, süt) (3), organik patates; Organik atıştırmalık 

sebzeler; Çikolatalı puding (organik süt) (3)

Keten tohumu yağı ile bitkisel kuark (organik: kuark, süt) (3), organik patates; Organik atıştırmalık 

sebzeler; Çikolatalı puding (organik süt) (3)

Çoban peynirli ve susamlı gratenli patates sebze graten (organik: patates, sebze, süt, peynir) (3,7,10); 

Organik atıştırmalık sebzeler; Çikolatalı puding (organik süt) (3)

20 Aralık Pazartesi
Renkli organik spirelli (1), rendelenmiş kabaklı chive sos (organik süt) (1,3,7); Aperatif sebzeler; organik 

meyve

Renkli organik spirelli (1), rendelenmiş kabaklı chive sos (organik süt) (1,3,7); Aperatif sebzeler; organik 

meyve
Organik çatal spagetti (1.7), organik rulo (1) ile Minestrone; Aperatif sebzeler; organik meyve

21 Aralık Salı
Yoğurt soslu salatalık, soğan ve elmalı matjessalat (organik: yoğurt, ekşi krema, elma) (3.5), organik 

patates; Aperatif sebzeler; organik meyve

Yoğurt soslu salatalık, soğan ve elmalı pancar salatası (organik: yoğurt, ekşi krema, elma) (3), organik 

patates; Aperatif sebzeler; organik meyve

Panir (Hint krem   peyniri) domates sosunda (organik peynir) (3.7), yeşil fasulye, organik patates; Apera>f 

sebzeler; organik meyve

22 Aralık Çarşamba
Kanatlı sosis, kırmızı lahana, maydanoz patates (organik patates); Aperatif sebzeler; Çikolatalı Noel Baba 

(3)

Sebzeli sosis (1,2), kırmızı lahana, maydanozlu patates (organik patates); Aperatif sebzeler; Çikolatalı Noel 

Baba (3)

Havuçlu ve susamlı kremalı mercimek (organik krema) (3,7,10), organik spaetzle (1,2); Aperatif sebzeler; 

Çikolatalı Noel Baba (3)

23 Aralık Perşembe
Şalgam kremalı çorba (organik: şalgam, krema) (3.7); Sütlaç (organik: süt, kısa taneli pirinç) (3); Organik 

atıştırmalık sebzeler; Organik kirazlardan yapılan kiraz kompostosu

Şalgam kremalı çorba (organik: şalgam, krema) (3.7); Sütlaç (organik: süt, kısa taneli pirinç) (3); Organik 

atıştırmalık sebzeler; Organik kirazlardan yapılan kiraz kompostosu
Tatiller: sadece menü 1 / vejetaryen alternatif

24 Aralık Cuma Kapalı Kapalı Kapalı

27 Aralık Pazartesi
Karnabahar kırmızı biber tavası, organik kuskus (1), bitki sosu (organik süt) (1,3,7), organik kepekli ekmek 

(1); Aperatif sebzeler; organik meyve

Karnabahar kırmızı biber tavası, organik kuskus (1), bitki sosu (organik süt) (1,3,7), organik kepekli ekmek 

(1); Aperatif sebzeler; organik meyve
Tatiller: sadece menü 1 / vejetaryen alternatif

28 Aralık Salı
Kızarmış saithe (unlu) (1.5), organik pirinç, chive sos (organik süt) (1.3); Sirke yağlı sos ve mandalina 

parçaları ile Çin lahanası salatası (organik Çin lahanası)

Keten tohumlu mercimek köftesi (1,2,7), organik pirinç, chive sos (organik süt) (1,3); Sirke yağlı sos ve 

mandalina parçaları ile Çin lahanası salatası (organik Çin lahanası)
Tatiller: sadece menü 1 / vejetaryen alternatif

29 Aralık Çarşamba
Sığır eti ve taze otlar ile patates pırasa yahnisi (organik: patates, sığır eti, krema) (3.7), organik kepekli 

ekmek (1); Aperatif sebzeler; organik meyve

Havuçlu ve taze otlu patates pırasa yahnisi (organik: patates, krema) (3.7), organik kepekli ekmek (1); 

Aperatif sebzeler; organik meyve
Tatiller: sadece menü 1 / vejetaryen alternatif

30 Aralık Perşembe
Organik makarna (1), domates sosu (organik domates) (7), pesto verde sosu (otlar, ayçiçeği çekirdeği, 

organik peynir, yağ) (3); Organik atıştırmalık sebzeler; organik meyve

Organik makarna (1), domates sosu (organik domates) (7), pesto verde sosu (otlar, ayçiçeği çekirdeği, 

organik peynir, yağ) (3); Organik atıştırmalık sebzeler; organik meyve
Tatiller: sadece menü 1 / vejetaryen alternatif

31 Aralık Cuma Kapalı Kapalı Kapalı

1 glüten, 2 yumurta, 3 süt (laktoz), 4 soya, 5 balık, 6 yer fıstığı, 7 kereviz, 8 hardal, 9 kabuklu, 10 susam, 11 fındık, 12 kükürt dioksit ve sülfit, 13 acı bakla, 14 yumuşakça


