
  

 
 

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

28/02 01/03 02/03 03/03 04/03 

EMENDA DE FERIADO FERIADO QUARTA FEIRA DE CINZAS 

Salada de alface americana, tomate 

e gomos de laranja 

Arroz/ feijão 

Strogonoff de frango  

Batata rústica 

Ameixa  

Salada de alface ao vinagrete  

Arroz/ feijão preto  

Cubos suínos ao molho barbecue  

Farofa de couve  

Laranja 

07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 

Salada de alface, tomate e pepino 

Arroz /Feijão 

Iscas de carne grelhadas ao molho 

demiglacê e champignon 

Mix de legumes rústicos no forno 

Melão em cubinhos  

Salada de alface, tomate e palmito 

Arroz / Feijão  

Filé de frango a caprese  

Cenoura em palitos na salsa  

Brigadeiro de colher  

Salada de alface, tomate e ovinhos 

de codorna Arroz / Feijão 

Filé de peixe empanado  

pure de batata 

Melancia 

Salada de alface e milho 

Arroz/ feijão preto  

Mini filé mignon suíno   

Farofa crocante de banana 

Laranja 

Salada de alface, tomate e pepino 

 Espaguete ao alho e azeite 

Polpetone recheado de queijo ao 

molho  sugo 

couve flor e brócolis refogado 

uva 

14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 

Salada de legumes e ovinhos de 

codorna 

  Arroz / Feijão 

Espetinho de frango 

Bolinho de abobrinha com cenoura 

Banana 

Salada de alface com 7 grãos 

Arroz / Feijão 

Picadinho de carne bovina 

Polenta cremosa 

Mamão  

Salada de alface, milho e cenoura 

ralada  

Fusili ao sugo 

Frango assado 

Couve flor gratinada  

Ameixa 

Salada de alface, tomate e palmito 

Arroz/ Feijão 

Iscas de peixe 

Brócolis 

Melancia 

Salada de alface, tomate beterraba 

cozida na salsa  

Arroz /Feijão preto  

Filézinho suíno grelhado  

Farofa de couve  

Beijinho de colher 

21/03 22/03 23/03 24/0 25/0 

Salada de alface, tomate e tabule  

Arroz / Feijão 

Nuggets de frango caseiro 

Cenouras em palitos assadas 

Manga com abacaxi  

Salada de alface, ovinhos de 

codorna e tomate  

Penne à bolonhesa 

brócolis ao alho  

Pera  

Salada de cenoura e beterraba 

Arroz / Feijão 

Tirinhas de peixe assadas 

Batata rústica  

Banana no forno com canela 

Salada de alface e arroz 7 grãos com 

tomate cereja 

Arroz / Feijão 

Carne cozida com mandioca  

Farofa de cenoura 

Abacaxi  

Salada de alface , tomate e pepino  

Arroz/ feijão preto 

Carne assada  

Batatas palito no forno  

Laranja  

28/03 29/03 30/03 31/03  

Salada de tomate cereja e alface  

Arroz / Feijão 

Mini tirinhas de carne  na pressão 

Cenoura em palitos com brócolis  

Banana  

 

Salada de tomate, alface e manga 

Arroz / Feijão 

Strogonoff de de frango  

Batata rústica  

Manga com abacaxi 

 

Salada de alface com vinagrete de 

grão-de-bico 

Fusili ao alho e azeite 

Hambúrguer de carne ao pomodoro 

e manjericão 

Spumone de uva  

 

Salada de alface, tomate e milho  

Arroz /Feijão preto  

Kibe assado recheado  

Creme de milho  

Melancia  
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