
16 a 20/05
CONTRATURNO

CARDÁPIO

Segunda (16/05) Terça (17/05) Quarta (18/05) Quinta (19/05) Sexta (20/05)

Fruta Frutas variadas Frutas variadas Frutas variadas Frutas variadas Frutas variadas

Leite com cacau

Suco misto de maracujá 
com goiaba

Suco polpa de maracujá  Suco polpa  de uva

Leite com cacau

Suco polpa de 
goiaba

Suco polpa de  
maracujáBebida

COLAÇÃO

Complemento Pão brioche com manteiga
Pão francês mini com  

queijo minas Bolo de banana
Pão de forma 
com manteiga

Pão francês com queijo 
minas

*As opções de recheio são: manteiga e geleia. Opção de pão: pão integral�

Segunda (16/05) Terça (17/05) Quarta (18/05) Quinta (19/05) Sexta (20/05)

Salada
Alface, tomate e cenoura 

ralada
Acelga com manga, 

beterraba cozida

Mix de alface com 
abobrinha e 

orégano, tomate

Alface, tomate e 
vagem

Mix de folhas, pepino, 
milho cozido

Prato principal
Frango assado ao molho de 

laranja Empadão de frango Strogonoff de carne
Ensopado de 
frango com 

batata
Carne de panela

Opção Carne moída enriquecida 
com aveia

Isca de carne ao molho Filé de frango 
grelhado

Bife acebolado Isca de frango com 
pimentões

Guarnição Macarrão espaguete Duque de legumes Batata rús�ca Cenoura palito Legumes ao forno
Sobremesa Frutas variadas Frutas variadas Frutas variadas Frutas variadas Frutas variadas

Bebida 
Suco misto de maracujá 

com goiaba Suco polpa de maracujá Suco polpa de uva
 Suco polpa de 

goiaba Suco polpa de maracujá

Arroz branco

Feijão Feijão preto Feijão preto Feijão carioca Feijão preto Feijão preto

  ALMOÇO                

Arroz Arroz branco
Arroz branco

Arroz integral  com açafrão
Arroz branco

Arroz branco

Arroz integral 
com  açafrão



16 a 20/05
CONTRATURNO

CARDÁPIO

 

Segunda (16/05) Terça (17/05) Quarta (18/05) Quinta (19/05) Sexta (20/05)

Bebida
Suco misto de maracujá 

com goiaba

Leite ba�do com 
polpa de uva

Suco polpa de  maracujá

Suco polpa de uva
 Suco polpa de 

goiaba Suco polpa de maracujá

Fruta Frutas variadas Frutas variadas Frutas variadas Frutas variadas Frutas variadas

Complemento
Pão francês mini com 

muçarela
Pão de batata com 

manteiga

Sanduíche 
tradicional de 

queijo quente no 
pão de forma 

Pão brioche coco 
com requeijão 

caseiro
Bolo formigueiro

KIT LANCHE                                         

*As opções de recheio são: manteiga e geleia. Opção de pão: pão integral�

Segunda (16/05) Terça (17/05) Quarta (18/05) Quinta (19/05) Sexta (20/05)

Salada Alface crespa e tomate Mix de folhas e tomate Alface e tomate Alface e tomate Acelga e beterraba 
cozida

Arroz Arroz branco Arroz branco Arroz branco Arroz branco Arroz branco
Feijão Feijão preto Feijão preto Feijão carioca Feijão preto Feijão preto

Prato principal Iscas de carne
Hamburguer de frango 

artesanal enriquecido com 
abobrinha e cenoura

Enroladinho de 
frango recheado 
com cenoura e 

muçarela

 Iscas de carne 
ao molho 
ferrugem

Bolo de batata 
recheado de carne 

moída

Opção Filé de peito de frango Cubos de carne Bife   acebolado Peito de frango 
ao forno

Filé de frango grelhado

Sobremesa Frutas variadas Frutas variadas Frutas variadas Frutas variadas Frutas variadas

JANTAR

Guarnição Cenoura com brócolis Batata palito assada Duque de  legumes Farofa Legumes sauté

Cardápio sujeito à alterações.

Elaboração: Fernanda Paulina
Supervisão: Rosangela Zampil
Nutricionistas


