
 

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

1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul

COLAÇÃO DIETAS ESPECIAIS I

     

KIT LANCHE

* Cardápio sujeito a alterações

Fernanda Paulina

Nutricionista

Pão francês mini         

Bolo de cenoura sem 

leite

Pão francês mini               
Pão de mel                                 

Pão francês mini                   

Pão francês mini                        

Torrada caseira

Pão francês mini       

Ovo mexido

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 

natural de limão

Água aromatizada e 

suco polpa de 

tangerina

Água aromatizada e 

suco polpa de caju

Espaguete com molho 

sugo à parte
Duque de legumes Batata doce sauté Quibebe Couve flor com brócolis

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

Filé de frango grelhado
Panqueca de frango sem 

leite
Frango assado Filé de frango grelhado

Peixe ao forno com 

molho pesto à parte

Carne moída Iscas de carne Bife acebolado Bife na chapa Iscas de frango

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 com rúcula, 

tomate e beterraba 

cozida

Alface com manga, 

abóbora e vagem 

Alface com agrião, 

tomate e cenoura cozida

Mix de folhas, grão de 

bico e pepino

Alface, cenoura ralada 

e abobrinha

Pão francês mini       Pão 

de mel

Pão francês mini       

Sequilho
Pão suíço mini               

Pão francês mini              

Pipoca de canjica                                  

Pão francês  mini         

Bolo integral de frutas 

sem leite

Frutas da safra Frutas da safra Frutas da safra Frutas da safra Frutas da safra
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Colégio São Vicente de Paulo

Água aromatizada e 

suco polpa de uva

Água aromatizada e suco 

polpa de maracujá

Água aromatizada e suco 

natural de limão

Água aromatizada e 

suco polpa de 

tangerina

Água aromatizada e 

suco polpa de caju


