
 
CARDÁPIO DEZEMBRO 2019 (Preschool, PK, Kinder, 1st, 2nd, 3rd, 4th e 5th) 
- Organizado por semanas  - O Cardápio pode sofrer pequenas alterações sem aviso prévio.                                       

Data Dia Café da manhã Almoço Sobremesa Lanche 1 Lanche 2 

02 segunda-feira Pão francês com queijo, cuca, 
mamão, chá e café com leite 

Arroz e feijão, bisteca, mix de 
verduras, salada de repolho roxo 

Maçã Pão francês com 
requeijão, leite com 
achocolatado 

Fruta e biscoito doce 

03 terça-feira Pão integral com doce de leite e 
pão de batata com manteiga, 
torta salgada, banana, leite com 
achocolatado e chá 

Arroz e feijão, polenta com frango, 
couve refogado, salada de alface 

Mousse de 
morango 

Bolo de laranja, 
leite com 
achocolatado, fruta 

Iogurte e fruta 

04 quarta-feira Pão francês com patê, bolo de 
fubá, maçã, café com leite e 
chá 

Arroz e feijão, lasanha à 
bolonhesa, cenoura ralada, salada 
de repolho 

Melancia Iogurte com fruta Pipoca com suco 

05 quinta-feira Pão integral com queijo, 
biscoito doce, laranja, leite com 
achocolatado e chá 

Arroz e feijão, macarrão ao molho 
branco, frango grelhado, milho e 
ervilha, salada de alface 

Gelatina Sucrilhos com leite 
e fruta 

Gelatina 

06 sexta-feira Pão francês com manteiga, 
omelete de forno, ponkan, suco 
de maracujá e café com leite 

Arroz e feijão, strogonofe de 
frango, batata palha, salada de 
pepino com tomate 

Banana Bolo de baunilha, 
chá 

Fruta e bolacha salgada 

       

09 segunda-feira Pão francês com queijo, bolo de 
laranja, melão, café com leite e 
chá 

Arroz e feijão, carne moída, 
farofa, beterraba ralada, salada de 
alface 

Gelatina Torta salgada, leite 
com achocolatado 

Salada de frutas 

10 terça-feira Pão integral com doce de leite, 
pão de batata com manteiga, 
ovos mexidos, maçã, chá e leite 
com achocolatado 

Arroz e feijão, frango grelhado, 
creme de milho, mix de legumes 
cozidos, salada de repolho roxo 

Laranja Iogurte com fruta Pipoca e fruta 

11 quarta-feira Pão francês com geléia, torta 
salgada, manga, suco de uva e 
café com leite 

Arroz e feijão, macarrão à 
bolonhesa, salada de pepino com 
tomate 

Sagú Pão de batata com 
requeijão, leite com 
achocolatado 

Gelatina e fruta 

12 quinta-feira Pão integral com requeijão, 
bolo de banana com canela, 
laranja, café com leite e chá 

Arroz e feijão, bisteca, milho e 
ervilha, salada de alface 

Danoninho 
caseiro 

Salada de frutas e 
leite com 
achocolatado 

Bolacha doce e fruta 

13 sexta-feira Pão francês com manteiga, 
Bolo de aniversário, maçã, leite  
com achocolatado e chá 

Arroz e feijão, macarrão ao sugo, 
linguiça assada, mix de verduras, 
salada de repolho 

Gelatina Bolo de aniversário, 
chá 

Frutas e iogurte 

 


