
dia saladas
prato 

principal
acompanhamento guarnição

sobremesa/  

suco

1
alface americana/cenoura 

ralada/feijão fradinho/abobrinha cozida

filé de frango ao 

vinagrete
yakissoba de carne

mix de folhas 

refogado
laranja/caju

2
alface crespa/repolho 

c/cenoura/rabanete/beterraba cozida
bife de panela panqueca de frango purê de batata banana/uva

3
alface americana/tomate/ pepino/soja 

ao alho

carne moída com 

batata 
peixe no fubá cenoura sauté maça/ laranja

4
alface crespa/ almeirão/ beterraba 

ralada/vinagrete
strogonoff carne

omelete de forno com 

frango desfiado
batata sauté mamão/ goiaba

5
alface americana/acelga com 

cenoura/tomate/ pepino em palitos
frango assado nhoque ao sugo farofa rica melancia/ kiwi

8
alface crespa/ repolho com passas/ 

tomate/ ervilha

carne em cubos 

com legumes
ovos ao vinagrete

abobrinha 

refogada
melão/caju

9
alface crespa/ vinagrete/abobrinha 

ralada/aboborinha cozida
bife a pizzaiolo

capelete de frango à 

bolonhesa

polenta 

cremosa
banana/maracujá

10
alface crespa/abobora/rabanete/ 

beterraba cozida
nhoque ao sugo

isca de frango ao molho 

escuro

virado com 

couve
laranja/uva

11
alface crespa/tomate/cenoura 

ralada/lentilha
peixe ao forno torta madalena

brócolis alho e 

óleo
maça/ morango

12
alface americana/ pepino em rodelas/ 

salpicão de legumes/ chuchu cozido

isca de frango à 

primavera

hamburguinho 

artesanal
batata sauté melancia/abacaxi

15
alface crespa/ escarola/ tomate 

cenoura cozida

carne moída com 

batata 
filé de frango ratatouille maça/laranja
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dia saladas
prato 

principal
acompanhamento guarnição

sobremesa/  

suco

16
alface americana/ beterraba ralada/ 

pepino/batata bolinha
carne assada fricassê de frango chuchu mimoso mamão/ caju

17
alface crespa/ repolho roxo/ervilha/repolho com 

milho

filé de franco 

gratinado

omelete de forno com 

legumes
purê misto laranja/uva

18 alface crespa/ tomate/berinjela/ervilha seca frango assado yakissoba de carne
macarão ao 

sugo
banana/manga

19
alface lisa/vinagrete/cenoura ralada/salada de 

macarrão colorido
peixe à milanese quibe de forno purê de batata

salada de 

frutas/maracujá

22
alface crespa/acelga com 

cenoura/tomate/beterraba ralada
bife panela

raviolli frango ao molho 

rosé

farofa com 

cenoura
melancia/acerola

23
alface crespa/ pepino em 

rodelas/lentilha/batata bolinha

filé de frango ao 

vinagrete
panqueca queijo polenta ao sugo uva/limão

24
alface americana/almeirão/vinagrete/cenoura 

palitos

carne em cubos 

com batata
ovos ao vinagrete quibebe banana/uva

25
alface crespa/ repolho bicolor/cenoura 

ralada/brócolis

carne moída com 

batata 
filé de frango grelhado creme de milho uva/laranja

26
alface americana/ervilha seca/pepino em 

cubinhos/salpicão de legumes
porpetas ao sugo frango desfiado

macarrão alho 

e óleo
mamão/morango

29
alface americana/repolho /cenoura ralada/feijão 

fradinho

iscas de frango ao 

vinagrete
caneloni queijo

abobrinha 

colorida
laranja/maracujá

30
alface crespa/escarola/abobrinha 

ralada/beterraba cozida
bife ao pomodoro escondidinho de frango purê de batata maça/limão

31 alface lisa/beterraba ralada/couve/vinagrete
macarrão a 

bolonhesa

isca de frango ao molho 

escuro
farofa cenoura melão/goiaba
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