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

7-out 8-out 9-out 10-out 11-out

COLAÇÃO

 

KIT LANCHE

* Cardápio sujeito a alterações

Fernanda Paulina

Nutricionista

Cachorro quente 

vegetariano

  Pão francês mini                     

Torrada caseira

Pão suíço mini          

Chocolate quente

Açaí e Italiano integral 

de queijo

Pão francês mini        

Bolo de laranja 

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

Frutas da safra

Água aromatizada e suco 

polpa de maracujá

Água aromatizada e suco 

polpa de uva

Água aromatizada e 

suco natural de limão

Água aromatizada e 

suco polpa de caju

Água aromatizada e 

suco polpa de maracujá

Talharim à primavera
Abóbora assada com 

ervas finas
Vagem ao alho Seleta de legumes Batata sauté

Frutas da safra Frutas da safra Frutas da safra Pudim de baunilha

Filé de frango grelhado
Cubos de frango ao 

molho
Empadão de frango Peixe ao forno Drumete

Carne moída ao sugo Bife acebolado Carne assada Filé de frango grelhado Iscas de carne 

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

     ALMOÇO          
Alface com rúcula, 

tomate e beterraba 

ralada

Alface, legumes tricolor e 

pepino com gergelim

Alface, tomate cereja e 

feijão fradinho

Acelga, abóbora e 

tomate

Mix de folhas, cenoura 

ralada e grão de bico

Pão francês mini              

Chocolate quente 

Pão suíço                  

Queijo prato  

Pão francês mini              

Creme de ricota

Brioche                  

Iogurte

Pão francês  mini       

Queijo minas

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

INTEGRAL 2018
Colégio São Vicente de Paulo

Água aromatizada e suco 

polpa de maracujá

Água aromatizada e suco 

polpa de uva

Água aromatizada e 

suco natural de limão

Água aromatizada e 

suco polpa de caju

Água aromatizada e 

suco polpa de maracujá


