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DATA CAFÉ ALMOÇO SOBREMESA LANCHE 1 LANCHE 2 

MON 
07/05 

Leite achocolatado, 
suco 
Pão francês com 
doce de leite 
Bolo de maçã com 
canela 
Melão  

Arroz, feijão, farofa, bife grelhado, salada de alface, 
Maionese, legumes cozidos, fruta 

Pudim Pão com geleia e chá  Fruta, bolacha 
salgada, suco 

 

TUES 
08/05 

Café com leite, chá 
Pão de batata com 
requeijão 
Biscoito doce 
Laranja 

Feijão, Arroz, Fricasse de frango, salada verde, 
Vagem, Cenoura e Repolho refogado, fruta 

Gelatina Pão com presunto, chá 
 

Sopa de feijão, 
Fruta 

WED 
09/05 

Leite com 
achocolatado, chá 
Bisnaguinha com 
geleia 
Torta salgada 
vegetariana 
Banana/ Maça  

Feijão e Arroz, macarrão à bolonhesa, milho e 
ervilha, salada verde, fruta 

 

Torta alemã Bolo e leite Pipoca e fruta 

THURS 
10/05 

Suco, Café com leite 
Pão integral com 
patê de frios 
Ovos mexidos 
Abacaxi 
 

Escondidinho de carne, arroz com legumes, feijão, 
salada verde crocante, brócolis,  Fruta  

Sagu Pão integral com doce 
de leite, chá 

Creme de batatas 
e fruta 

FRI 
11/05 

Café com leite, suco 
Pão Francês com 
queijo 
Cuca de banana 
Mamão 

Carne com batata, arroz com legumes, farofa de 
couve, feijão, Couve –flor gratinada, salada verde 

crocante, fruta 
 

Mousse de fruta Sucrilhos, suco, fruta Gelatina e fruta 

      

MON 
14/05 

Leite achocolatado, 
suco 
Pão francês com 
doce de leite 
Bolo de banana com 
canela  
Maçã 

Arroz, lentilha, bife grelhado, farofa, salada de 
couve, maionese, legumes e salada verde, fruta 

Maria mole Sanduiches Sloppy Joe, 
Suco, Fruta 

Creme de batatas 

TUES 
15/05 

Café com leite, chá 
Pão de batata com 
requeijão 
Sucrilhos 
Banana 

Feijão, risoto de legumes com arroz integral, carne 
assada, repolho, fruta 

 

Gelatina Bolo de laranja, chá  
 

Salada de frutas 

WED 
16/05 

Leite com 
achocolatado, chá 
Bisnaguinha com 
geleia 
Torta salgada 
vegetariana 
Melão 

Mandioca com carne, arroz & feijão, abobrinha 
assada com ervas e queijo, salada verde, fruta 

Torta alemã Pão francês com geleia, 
achocolatado 

Pipoca e suco 

THURS 
17/05 

Suco, Chá de hortelã 
Pizza de pão integral 
Ovos mexidos 
Uvas  
 

Arroz, feijão, Estrogonofe de frango, batata assada, 
salada de alface, legumes cozidos, fruta 

Sagu Torta salgada, chá Sopa de legumes  
e fruta 

FRI 
18/05 

Café com leite, suco 
Pão Francês com 
queijo 
Cuca de banana 
Mamão 

Feijão e arroz, quibe, molho barbecue, farofa, 
salada de tomate com pepino, fruta 

Mousse de fruta Pão de queijo, fruta, 
suco  

Gelatina  

      

MON 
21/05 

Leite achocolatado, 
suco 
Pão francês com 
doce de leite 
Bolo de maça 
Melão  

Arroz, lentilha, bife grelhado, farofa, salada de 
couve, legumes e salada verde e fruta 

 

Fruta  Torta de banana, chá Bolacha doce, 
fruta 
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TUES 
22/05 

Café com leite, chá 
Pão de batata com 
requeijão 
Pão de queijo 
Banana 

Frango ao molho, polenta, arroz, feijão, milho, 
salada, fruta 

Gelatina Bolo de chocolate, chá  Sopa de legumes 
Fruta 

WED 
23/05 

Leite com 
achocolatado, chá 
Bisnaguinha com 
geleia 
Torta salgada 
vegetariana 
laranja 

Mandioca com carne, arroz & feijão, farofa, 
legumes refogados, salada. 

Torta alemã Bisnaguinha com 
manteiga ou doce, suco 

Fruta e bolacha 

THURS 
24/05 

Suco, iogurte 
Pão integral com 
patê de frios 
Ovos 
Abacaxi  

Macarrão molho branco, frango grelhado, arroz, 
feijão, legumes refogados, salada colorida 

 

Sagu Sanduiche Sloppy Joe, 
fruta  

 

Sopa de feijão 
Fruta 

FRI 
25/05 

Café com leite, suco 
Pizza de pão 
Bolo de chocolate  
Aniversário 
Mamão 

Risoto, batata palha, Arroz e feijão, cenoura, salada 
verde, fruta 

 

Mousse de fruta Bolo de chocolate 
Aniversário 

Gelatina 
Fruta, suco 

Pipoca e chá 

      

MON 
28/05 

Leite achocolatado, 
suco 
Pão francês com 
doce de leite 
Bolo de maçã com 
canela 
Melão 

Feijão, risoto de legumes com arroz integral, Bife 
grelhado, repolho, fruta 

Fruta em calda Pizza de pão, chá Canja e fruta 

TUES 
29/05 

Café com leite, chá 
Pão de batata com 
requeijão 
Biscoito doce 
laranja 

Carne assada, Batata Doce, Arroz, feijão, milho, 
salada 

Gelatina Pão com pate, suco Sucrilhos com 
leite e fruta 

WED 
30/05 

Leite com 
achocolatado, chá 
Bisnaguinha com 
geleia 
Torta salgada 
vegetariana 
banana 
 

Yakissoba de frango com legumes, arroz e feijão, 
salada de pepino e tomate, fruta 

Torta alemã Bolo de cenoura, suco Sopa de Feijão, 
fruta 

MON 
04/06 

Suco, Vitamina de 
frutas 
Pão integral com 
patê de frango 
Ovos mexidos 
Melancia  
 
 

Arroz com legumes, feijão, lasagna de queijo e 
presunto, escabeche de berinjela, salada verde 

crocante 

Sagu Pão francês com geleia, 
achocolatado 

Fruta e bolacha 

TUES 
05/06 

Leite achocolatado, 
suco 
Pão francês com 
doce de leite 
Bolo cenoura 
Laranja 

Arroz, feijão, purê de batatas com carne moída, 
vagem com ovos, salada verde  

 

Maria Mole Palitos de cenoura, 
gelatina 

 

Creme de batata, 
fruta, suco 

 


