
 

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

13-mai 14-mai 15-mai 16-mai 17-mai

COLAÇÃO Dietas especiais I

     

KIT LANCHE

* Cardápio sujeito a alterações

Fernanda Paulina

Nutricionista

Pão francês mini          
Pão francês mini              

Pão de mel
Pão francês mini                                                          

Pão suíço mini           

Beiju de tapioca        

Pão francês mini       

Cuca integral de 

banana sem leite

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

Frutas da safra

Água aromatizada e 

suco polpa de uva

Água aromatizada e suco 

polpa de maracujá

Água aromatizada e suco 

polpa de caju

Água aromatizada e 

suco natural de 

melancia

Água aromatizada e 

suco polpa de 

tangerina

Talharim com molho 

sugo à parte
Seleta de legumes Batata doce sauté Chuchu com salsa Polenta

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

Frango assado Filé de frango grelhado Iscas de frango Frango desfiado Filé de frango grelhado

Carne moída Ovo mexido Bife de panela
Isca de carne 

acebolada

Carne assada ao molho 

madeira

Arroz branco                       

Arroz integral

Arroz branco                       

Arroz integral

Arroz branco                    

Arroz integral

Arroz branco                       

Arroz integral

Arroz branco                         

Arroz integral

Feijão preto Feijão carioca Feijão preto Feijão preto Feijão carioca

     ALMOÇO          

Alface, tomate e 

abobrinha ralada

Acelga, beterraba cozida 

e grão de bico
Alface, tomate e vagem

Alface, tabule e 

cenoura cozida

Alface, repolho 

colorido e caponata de 

berinjela

Pão francês mini         

Granola

Pão francês mini          

Biscoito rosca       
Brioche de milho mini                    

Pão francês mini                         

Bolo de fubá sem leite
Pão francês mini         

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

INTEGRAL 2019
Colégio São Vicente de Paulo

Água aromatizada e 

suco polpa de uva

Água aromatizada e suco 

polpa de maracujá

Água aromatizada e suco 

polpa de caju

Água aromatizada e 

suco natural de 

melancia

Água aromatizada e 

suco polpa de 

tangerina


