
OFICINA DE FÉRIAS 

CARDÁPIO 29 DE JUNHO A 15 DE JULHO 2022 
 

 29 Junho  30 junho  01 julho  04 julho  05 julho  06 julho  07 Julho  08 Julho 

LA
N

C
H

E Suco de laranja                                                         

Mini hamburguer 

caseiro 

 

Leite com cacau                 

Mini pão de 

queijo 

 

culinária: Cupcake 

de cenoura com 

ganache de 

chocolate amargo 

 

Mini esfiha de 

ricota                    

Água de coco 

 

Cookie caseiro 

de cacau com 

banana                                     

Suco de uva 

 

Iogurte com 

granola e suco 

de maçã 

 
Milho na manteiga                   

Água de coco 

 Mini pãozinho 

na chapa                             

Leite com 

cacau 

                

A
LM

O
Ç

O
 

Salada de alface 

e tomate cereja                                               

Arroz/ Feijão                                   

Bifinho grelhado              

Batata rústica                               

Uvas sem 

semente 

 

Salada de 

alface, tomate 

cereja   e milho                                           

Arroz/ Feijão                                   

Filé de frango 

empanado na 

aveia                      

Creme de milho                                           

Manga 

 

Salada de alface 

com manga                                         

Arroz/ feijão             

Lasanha a 

bolonhesa       

Brócolis                                    

Doce de banana 

 

Salada de 

alface com 

ovinhos de 

codorna         

Arroz/ feijão 

preto                

Cubos suínos              

Farofa de couve                   

Abacaxi 

 

Salada de 

alface, tomate e 

palmito                                             

Arroz/ Feijão                                         

Iscas de peixe 

empanadas no 

forno                                                            

Purê de batata                                       

Abacaxi com 

manga 

 

Salada de 

alface  e 

tomate cereja                                

Carne moída 

com milho, 

cenoura e 

batatas em 

cubinhos                        

Ameixa 

 

Salada de alface 

americana com 

manga           

Talharim    ao 

molho sugo     

Coxinha de frango 

assada na laranja 

com babata 

bolinha                                                 

Tangerina       

 Salada de 

alface, tomate 

e palmito                                

Picadinho na 

ponta da faca 

com 

chapignon                                    

Farofa de 

banana                         

Mousse de 

maracujá                       
 
 

 

 11 Julho  12 Julho  13 Julho  14 Julho  15 Julho   

LA
N

C
H

E 

Biscoitos de cacau                      

Suco de uva   
 

Pipoca                                         

Banana 
 

Chá de camomila                 

Broa de milho 
 

Esfiha de carne                 

Suco de uva 
 

Culinária: Mini pizza 

de mussarela (massa 

caseira) 

 

 

           

A
LM

O
Ç

O
 

Salada de alface e 

tomate                       

Penne ao alho                                                

Filé de frango a 

caprese                               

Couve flor gratinado                                         

Kiwi e morangos 

 

Salada de alface 

com tomate                                               

Arroz/ Feijão                                     

Bife grelhado                            

Chips de batata 

doce                

Brigadeiro de copinho 

 

Salada de alface com 

manga                                         

Arroz/ feijão                

Mini hamburguer                     

Brócolis ao alho                                    

Pera 

 

Salada de alface 

com milho                                         

Arroz/ feijão                      

Filé de peixe grelahdo              

Creme de couve flor                                    

Melancia no palito 

 

Salada de alface e 

tomate               

Panquecas de carne 

moída ao sugo                                                           

Arroz/ feijão                                                      

Cenoura em palitos                         

Banana 

 

 


