
 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

18-fev 19-fev 20-fev 21-fev 22-fev

COLAÇÃO DIETAS ESPECIAIS II

KIT LANCHE

* Cardápio sujeito a alterações

Fernanda Paulina

Nutricionista

Pipoca de canjica Pão de inhame Biscoito de polvilho Pipoca de canjica

Cuca integral de 

banana sem glúten e 

sem lactose

Frutas da safra Frutas da safra Frutas da safra Frutas da safra Frutas da safra

Frutas da safra

Suco polpa de maracujá 

e água aromatizada

Suco polpa de goiaba e 

água aromatizada

Suco polpa de uva e água 

aromatizada

Suco polpa de 

tangerina e água 

aromatizada

Suco polpa de caju e 

água aromatizada

Batata rústica Vagem ao alho Seleta de legumes Cenoura burguesa Polenta

Frutas da safra Goiabada cremosa Frutas da safra Frutas da safra

Filé de frango grelhado Filé de frango ao forno Medalhão de peixe Frango desfiado
Frango assado ao 

molho caipira

Isca de carne Carne moída Filé de frango grelhado Carne assada
Isca de carne 

acebolada

Arroz branco                       

Arroz integral

Arroz branco                       

Arroz integral

Arroz branco                    

Arroz integral

Arroz branco                       

Arroz integral

Arroz branco                    

Arroz integral

Feijão preto Feijão preto Feijão preto Feijão preto Feijão preto

Obs: Todos os dias servimos uma opção de pão.

ALMOÇO           

Alface, tomate e 

cenoura ralada

Alface, tomate e feijão 

fradinho

Alface, grão de bico e 

vagem
Alface, tomate e tabule

Mix de folhas, cenoura 

ralada e batata doce

Biscoito de arroz
Bolo integral de laranja 

sem glúten e sem lactose
Pão de batata doce Biscoito de polvilho Biscoito de arroz

Frutas da safra Frutas da safra Frutas da safra Frutas da safra Frutas da safra

INTEGRAL 2019
Colégio São Vicente de Paulo

Suco polpa de maracujá 

e água aromatizada

Suco polpa de goiaba  e 

água aromatizada

Suco polpa de uva e água 

aromatizada

Suco natural de laranja  

e água aromatizada

Suco polpa  de caju e 

água aromatizada


