
  
 

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

31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 
Mix de folhas/ salada caprese 

Arroz/ feijão carioca  

Carne moída à primavera (cubinhos 

de cenoura e batata) 

Brócolis refogado 

Melão com mamão  

Alface americana com gominhos de 

laranja/ Beterraba ralada 

Arroz/ feijão preto 

Picadinho com cenoura e batata 

Farofa  

Melão  

Mix de folhas / Salada de arroz 7 

grãos  

Arroz/ feijão carioca 

Fricassé de frango 

Brócolis ao alho 

Goiaba 

 

 

 

Feriado  

 

 

 

       Emenda de feriado 

07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 

Mix de alface/ vinagrete 

Espaguete alho e óleo 

Almôndegas ao molho sugo com 

manjericão   

Abobrinha assada na manteiga de 

alho  

Tangerina 

Mix de alface / Vinagrete  

Caldo verde 

Arroz / feijão preto  

Feijoada de legumes  

Farofa  

Couve ao alho  

Laranja  

Alface americana / beterraba com 

cenoura ralada 

Arroz/ feijão carioca  

Kibe de bandeja recheado  

Abóbora cabotiá assada no sal 

grosso e alecrim  

Creme de abacaxi  

Bowl de salada (mix de alface, 

ovinhos de codorna, tomate)  

Arroz/ feijão carioca 

Filé de frango ao molho pesto    

Legumes rústicos assado   

Banana  

Mix de folhas/ gomos de tomate ao 

molho de ervas  

Arroz/ feijão carioca  

Tirinhas de peixe empanado com 

molho tártaro (opcional) 

Purê de batata 

uva  

14/06 15/06 16/06 17/06 18/06 

Mix de alface com tomate e 

beterraba ralada 

Arroz/ feijão preto 

Picadinho na ponta da faca ao 

molho demiglace  

Farofa de banana   

Mamão com morango  

Mix de alface / salada de grão de 

bico ao vinagrete   

Arroz/ feijão carioca 

Coxa e sobre coxa assada ao molho 

de laranja   

Batata sautê  

Melão 

Mix de alface com tomate e 

manjericao  

Farfale ao molho sugo   

Tirinhas de carne grelhadas 

Couve flor gratinado aos dois queijos  

Gelatina natural de uva  

Mix de alface com tomate cereja  

Canja  

Arroz/ feijão carioca 

Envoltine de frango a pizzaiolo 

Abobrinha assada com tomate 

concassé   

Banana  

Mix de alface com palmito e tomate 

cereja  

 Arroz/ feijão carioca 

Stogonoff de carne 

Batata rústica ao sal grosso e azeite 

aromatizado  

Laranja  

21/06 22/06 23/06 24/06 25/06 

Mix de alface com salada caprese  

Arroz/ feijão carioca  

Peito de frango grelhado com molho 

de mostarda  

Legumes assados ao sal de ervas 

finas e azeite  

Goiaba  

Mix de alface/ tomate com palmito 

Creme de legumes  

Arroz/ feijão carioca  

Lagarto ao molho madeira 

 Farofa de cenoura   

melancia  

Salada ceaser 

Arroz/ feijão carioca   

Filé de peixe grelhado ao molho de 

ervas 

Purê de batata    

Banana 

Bowl de salada: Mix de folhas, 

manga, tomate, azeitonas 

Fusili alho e óleo 

Carne moída ao molho sugo 

Panache verde 

Doce de banana 

Mix de alface / salda de tomates ao 

azeite de ervas e queijo branco  

Arroz/ feijão carioca  

Tirinhas de frango grelhadas  

Abobrinha recheada aos dois 

queijos  

uva 

28/06 29/06 30/06   

Mix de alface / Guacamole com 

nachos 

Arroz/ feijão carioca  

Filé de frango empanado na panko 

Creme de milho  

Brigadeiro de colher  

Mix de folhas/ Tabule 

Arroz/ feijão carioca 

File de oeixe ao molho tártaro  

Purê de batata gratinado  

Manga com abacaxi  

Mix de folhas/ beterraba e cenoura 

Creme de mandioquinha  

Arroz/ feijão carioca 

File suíno ao molho agridoce  

Virado de couve  

Laranja  
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