
  

 
 

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

02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 

Salada de alface e tomate cereja 

Arroz / Feijão 

Carne moída com milho e ervilha 

Abacaxi em cubinhos 

Salada de alface e tomate e pepino  

Arroz/ feijão  

Asinhas de frango assada com 

batata bolinha  

Laranja 

Salada de alface, tomate 

 Espaguete ao azeite 

Almondegas ao molho sugo 

Brócolis refogado 

uva 

 Salada de alface, tomate e palmito 

Arroz/ Feijão 

Iscas de peixe assadas 

Purê de mandioquinha 

Melancia 

Salada de alface, tomate e 

beterraba ralada 

Arroz /Feijão 

Cubos de carne grelhadas ao molho 

e champignon 

Batata canoa rústica ao forno 

Banana 

09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 

 Salada de alface, tomate   

Arroz / Feijão  

Filé de frango a caprese  

Cenoura em palitos na salsa  

Melão  

 Salada de alface, tomate e palmito 

Arroz/ feijão preto  

Mini filé mignon suíno   

Farofa crocante de banana 

Laranja 

Salada de alface e tomate/ 

beterraba cozida na salsa  

Arroz / Feijão 

Picadinho de carne bovina com 

batata e cenoura 

Maça 

Salada de alface, milho e tomate  

Fusili ao sugo 

Frango assado na laranja 

Panachê verde (vagem, brócolis, 

abobrinha em fatias finas) 

Mexerica 

Salada de alface, tomate e ovinhos 

de codorna 

 Arroz / Feijão 

Filé de peixe empanado  

Purê de batata 

Melancia 

16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 

Salada de alface e grão-de-bico 

Arroz / Feijão 

Hambúrguer caseiro de carne ao 

pomodoro e manjericão 

Batata rústica  

Pêra 

 

Salada de alface, tomate 

  Arroz / Feijão 

Espetinho de frango 

Bolinho de abobrinha,  

queijo com cenoura  

Banana  

Salada de alface, tomate e pepino  

Arroz/ feijão  

Bifinho grelhado  

Batata em palito no forno  

Manga com morango 

             Salada de alface, tomate 

cereja e ovinhos de codorna  

Arroz /Feijão preto  

Filézinho suíno grelhado  

Virado de couve 

Abacaxi em cubinhos 

Salada de alface e tomate e ervilhas 

Espaguete ao sugo 

Coxinhas de frango assadas  

Brócolis e  Couve flor 

Uva sem semente 

 

23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 

Salada de alface, tomate, vagem 

Arroz / Feijão 

Nuggets de frango caseiro 

Creme de milho  

Manga com abacaxi  

Salada de alface, tomate e grão de 

bico 

Arroz/ feijão  

Cubos de carne com cenoura 

Brócolis e couve-flor ao alho  

Pera  

Salada de alface, tomate e ovos 

cozidos 

Penne ao molho sugo 

Coxinha da asa assada 

Banana 

 

Salada de alface, tomate e milho  

Arroz /Feijão preto  

Kibe de forno recheado  

Legumes rústicos assados  

Melancia  

 

Salada de cenoura e beterraba 

Arroz / Feijão 

Tirinhas de peixe assadas 

Purê de mandioquinha com queijo 

Doce de banana com cacau sem 

açúcar 

30/05 31/05    

Salada de tomate, alface e ovos 

cozidos 

Arroz / Feijão 

Strogonoff de frango  

Batata canoa assada   

Manga com abacaxi 

 

Salada de alface, tomate, milho e 

ervilhas 

Arroz/ feijão 

Pernil suíno desfiado  

Farofa de couve 

Laranja  
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