
Menü DE-ÖKO-044

Tarih Menü 1 Vejetaryen alternatif Menü 2 (vejetaryen)

1 Şubat Salı
Mantarlı hindi gulaş (organik mantar, krema) (3.7), organik patates; organik gevrek sebzeler; Hindistan 

cevizi rendelenmiş yoğurt (organik: yoğurt, süt) (3)

Mantarlı kırmızı biber gulaş (organik kırmızı biber, mantar, krema) (3.7), organik patates; organik gevrek 

sebzeler; Hindistan cevizi rendelenmiş yoğurt (organik: yoğurt, süt) (3)
Tatiller: sadece menü 1 / vejetaryen alternatif

2 Şubat Çarşamba
Çırpılmış yumurta (organik süt) (2.3) kremalı ıspanaklı (organik: ıspanak, krema) (3), organik patates; 

organik gevrek sebzeler; organik meyve

Çırpılmış yumurta (organik süt) (2.3) kremalı ıspanaklı (organik: ıspanak, krema) (3), organik patates; 

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

3 Şubat Perşembe
Hamurda yabani somon balığı (1,5,8), bitki sosu (organik süt) (1,3,7), patates püresi (organik: patates, 

süt) (3); Havuçlu elma salatası (organik: havuç, elma)

Keten tohumlu (organik yeşil spelt) (1,2,7), bitki sosu (organik süt) (1,3,7), patates püresi (organik: 

patates, süt) (3); Havuçlu elma salatası (organik: havuç, elma)
Tatiller: sadece menü 1 / vejetaryen alternatif

4 Şubat Cuma
Renkli organik spirelli (1), nohut, havuç ve frenk soğanı ile beşamel sos (organik süt) (1,3), organik 

rendelenmiş peynir (3); gevrek sebzeler; organik meyve

Renkli organik spirelli (1), nohut, havuç ve frenk soğanı ile beşamel sos (organik süt) (1,3), organik 

rendelenmiş peynir (3); gevrek sebzeler; organik meyve
Tatiller: sadece menü 1 / vejetaryen alternatif

7 Şubat Pazartesi
Organik spirelli (1), domates biber sosu (organik: domates, kırmızı biber) (7); organik gevrek sebzeler; 

organik meyve

Organik spirelli (1), domates biber sosu (organik: domates, kırmızı biber) (7); organik gevrek sebzeler; 

organik meyve

Kimyonlu pırasalı kabak tavası (organik: pırasa, balkabağı), ot sosu (organik süt) (3.7), organik patates; 

organik gevrek sebzeler; organik meyve

8 Şubat Salı
Bezelyeli ve havuçlu tavuk fricassee (organik krema) (1,3,7), organik pirinç; gevrek sebzeler; Kayısılı 

yoğurt (organik: yoğurt, kayısı) (3)

Bezelyeli ve havuçlu yumurtalı fricassee (organik krema) (1,2,3,7), organik pirinç; gevrek sebzeler; Kayısılı 

yoğurt (organik: yoğurt, kayısı) (3)

havuçlu susamlı şnitzel (1,2,7,10), kabak sosu (organik krema) (3,7), organik pirinç; gevrek sebzeler; 

Kayısılı yoğurt (organik: yoğurt, kayısı) (3)

9 Şubat Çarşamba
Organik patates, havuç ve organik sığır eti ile fasulye yahnisi (7), organik kepekli ekmek (1); gevrek 

sebzeler; organik meyve

Organik patates, havuç ve nohutlu fasulye yahnisi (7), organik kepekli ekmek (1); gevrek sebzeler; 

organik meyve

Çoban peynirli fırın sebzeleri (organik peynir) (3.7), domatesli otlu daldırma (organik: quark, süt) (3),

organik kepekli ekmek (1); gevrek sebzeler; Organik meyve

10 Şubat Perşembe
Köri soslu kabak ve bezelye (organik krema) (3,5,7), organik patatesli balık yahnisi (saithe, somon); 

gevrek sebzeler; Elma tarçın kuarkı (organik: kuark, süt, elma) (3)

Köri soslu kabak, bezelye ve susamlı patlıcan yahnisi (organik krema) (3,7,10), organik patates; gevrek 

sebzeler; Elma tarçın kuarkı (organik: kuark, süt, elma) (3)

Karnabahar peynirli börek (1,2,3,7), zerdeçal sos (organik krema) (1,3,7), rendelenmiş havuç ve 

maydanoz ile organik pirinç; gevrek sebzeler; Elma tarçın kuarkı (organik: kuark, süt, elma) (3)

11 Şubat Cuma
Kremalı soslu makarna tavası (organik: makarna, krema) (1,3,7), roka ve ayçiçeği tohumu tepesi; gevrek 

sebzeler; organik meyve

Kremalı soslu makarna tavası (organik: makarna, krema) (1,3,7), roka ve ayçiçeği tohumu tepesi; gevrek 

sebzeler; organik meyve

Bitkisel bolonez (7), organik rendelenmiş peynir (3) ile organik spagetti (1); gevrek sebzeler; organik 

meyve

14 Şubat Pazartesi
Organik Farfalle (1), Kırmızı Mercimek Sebze Sosu (Organik Sebzeler) (7); organik gevrek sebzeler; 

organik meyve

Organik Farfalle (1), Kırmızı Mercimek Sebze Sosu (Organik Sebzeler) (7); organik gevrek sebzeler; 

organik meyve
Sebze yahnisi (organik sebzeler) (7), organik patatesler; organik gevrek sebzeler; organik meyve

15 Şubat Salı
Bezelye ve patates kremalı çorba (organik: bezelye, patates, krema) (3.7); Sütlaç (organik: süt, kısa taneli 

pirinç) (3); organik gevrek sebzeler; elma püresi

Bezelye ve patates kremalı çorba (organik: bezelye, patates, krema) (3.7); Sütlaç (organik: süt, kısa taneli 

pirinç) (3); organik gevrek sebzeler; elma püresi

Bezelye ve patates kremalı çorba (organik: bezelye, patates, krema) (3.7); organik krepler (1,2,3); organik 

gevrek sebzeler; elma püresi

16 Şubat Çarşamba
Ekmekli pollock (1.5), limon sosu (organik süt) (1,3,7), domatesli pilav (organik: pirinç, domates); organik 

gevrek sebzeler; organik meyve

Susamlı darı köftesi (1,2,10), limon sosu (organik süt) (1,3,7), domatesli pilav (organik: pirinç, domates); 

organik gevrek sebzeler; organik meyve

Otlar kırmızı biber kuarkı (organik: kuark, süt, kırmızı biber) (3), organik patatesler; organik gevrek 

sebzeler; organik meyve

17 Şubat Perşembe
Sebze şehriye yahnisi (organik erişte) (1.7), organik kepekli ekmek (1); gevrek sebzeler; Vanilyalı puding 

(organik süt) (3)

Sebze şehriye yahnisi (organik erişte) (1.7), organik kepekli ekmek (1); gevrek sebzeler; Vanilyalı puding 

(organik süt) (3)

Ratatouille (biber, kabak, patlıcan, domates) (7), organik kepekli ekmek (1); gevrek sebzeler; Vanilyalı 

puding (organik süt) (3)

18 Şubat Cuma
Organik makarna (1) bolonezli (organik sığır eti) (7), rendelenmiş organik peynir (3); yoğurtlu portakal 

soslu renkli yaprak salatası (organik yoğurt) (3)

organik makarna (1) sebzeli bolonez (7), rendelenmiş organik peynir (3); yoğurtlu portakal soslu renkli 

yaprak salatası (organik yoğurt) (3)

Yumuşak elma hardalı soslu yeşil fasulye (organik süt) (3,7,8), susamlı organik patates (10); yoğurtlu 

portakal soslu renkli yaprak salatası (organik yoğurt) (3)

21 Şubat Pazartesi
Pırasalı domates susam quark (organik: quark, süt, domates, pırasa) (3.10), organik patates; organik 

gevrek sebzeler; organik meyve

Pırasalı domates susam quark (organik: quark, süt, domates, pırasa) (3.10), organik patates; organik 

gevrek sebzeler; organik meyve

Ayçiçeği çekirdekli brokoli (organik brokoli) (7), organik pirinç, havuç kremalı sos (organik: havuç, süt) 

(3.7); organik gevrek sebzeler; organik meyve

22 Şubat Salı
Kümes hayvanları topları (1,2), organik pirinç, domates kırmızı biber sosu (organik: domates, kırmızı 

biber) (7); organik gevrek sebzeler; Kiraz kuark (organik: kuark, süt, kiraz) (3)

Falafel (nohut topları) (1.7), organik pirinç, domates kırmızı biber sosu (organik: domates, kırmızı biber) 

(7); organik gevrek sebzeler; Kiraz kuark (organik: kuark, süt, kiraz) (3)

Kırmızı mercimekli patates pırasa çorbası (organik: patates, pırasa) (7); organik gevrek sebzeler; Kiraz 

kuark (organik: kuark, süt, kiraz) (3)

23 Şubat Çarşamba
Unlu kızarmış kömür balığı (1.5), otlu pirinç (organik pirinç), portakal sosu (organik süt) (1.3.7); Limon 

soslu Çin lahanası (organik Çin lahanası)

Keten tohumlu sebze köftesi (1,2,7), otlu pirinç (organik pirinç), portakal sosu (organik süt) (1,3,7); Limon 

soslu Çin lahanası (organik Çin lahanası)

Fırında peynirli makarna (organik: makarna, süt, peynir) (1,2,3), domates sosu (organik domates) (7); 

Limon soslu Çin lahanası (organik Çin lahanası)

24 Şubat Perşembe
Brokoli, havuç dilimleri ve kırmızı biber (organik erişte) (1.7), tatlı ve ekşi sos (4.7); gevrek sebzeler; 

organik meyve

Brokoli, havuç dilimleri ve kırmızı biber (organik erişte) (1.7), tatlı ve ekşi sos (4.7); gevrek sebzeler; 

organik meyve
Organik patatesli mercimek yahnisi (7), organik kepekli ekmek (1); gevrek sebzeler; organik meyve

25 Şubat Cuma
pancar çorbası (organik krema) (3.7); İrmik lapası (organik: süt, irmik) (1.3); gevrek sebzeler; Organik 

eriklerden yapılan erik kompostosu

pancar çorbası (organik krema) (3.7); İrmik lapası (organik: süt, irmik) (1.3); gevrek sebzeler; Organik 

eriklerden yapılan erik kompostosu

Kıyılmış maydanoz ve ayçiçeği çekirdekli kremalı karnabahar çorbası (organik süt) (3.7); Organik gözleme 

(1,2,3); gevrek sebzeler; Organik eriklerden yapılan erik kompostosu

28 Şubat Pazartesi
Carbonara'lı Organik Spirelli (1) (kümes hayvanları jambonu) (organik süt) (3.7); Domates salatası 

(organik domates)

Organik spirelli (1) mantar soslu (organik mantarlar) (organik süt) (3.7); Domates salatası (organik 

domates)

Susam kabuklu patates graten (organik: patates, peynir, krema) (3.10); Domates salatası (organik 

domates)

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


