
JANTAR

dia saladas
prato 

principal
guarnição sopa

sobremesa/

suco
sopa

1
beterraba 

cozida
 bife de panela 

farofa de 

cenoura

coxa de frango, mandioquinha, 

feijão carioca, berinjela, 

mostarda 

melancia / uva
coxa de frango, mandioquinha, feijão 

carioca, ervilha torta, espinafre 

2
alface com 

tomate

 fricassé (frango 

desfiado, milho e 

requeijão)

brócolis ao 

alho

patinho em tirinhas, feijão caiupi, 

macarrão, beterraba, brócolis 
banana / pêra

patinho em tirinhas, feijão caiupi, 

macarrão, escarola, abóbora 

3 rúcula cação ensopado
bolinho de 

espinafre

peito de frango moído, arroz, 

feijão preto, chuchu, couve 
manga / melão

peito de frango moído, arroz, feijão 

preto, cenoura, almeirão 

4
abóbora na 

salsa
iscas de frango polenta

fígado bovino, lentilha, batata 

doce, vagem, catalonha 

pêssego / 

carambola

fígado bovino, lentilha, batata doce, 

abobrinha, rúcula 

7  abobrinha
strogonoff de 

carne 
batata assada

coxa de frango desfiada, ervilha 

fresca, cará, macarrão, quiabo, 

alface 

mamão / 

mexerica

coxa de frango desfiada, ervilha 

fresca, cará, macarrão, berinjela, 

repolho 

8 chuchu
cubinhos de 

frango

escarola 

refogada

músculo em pedaços, feijão 

preto, mandioca, abóbora, nabo 

maçã / 

melancia

músculo em pedaços, feijão preto, 

mandioca, abobrinha, rabanete 

9 acelga
carne moída 

com legumes

penne, alho e 

ervas

cação desfiado, batata, feijão 

branco, ervilha torta, agrião 
uva / maracujá

cação desfiado, batata, feijão 

branco, cenoura, chicória 

10
lentilha com 

tomate 

sobrecoxa 

ensopada

couve 

refogada

coxão mole moído, fubá, feijão 

carioca, chuchu, mostarda 
goiaba / pêra

coxão mole moído, fubá, feijão 

carioca, beterraba, couve-flor 

11
repolho com 

cenoura ralada
carne assada

couve-flor 

gratinada

peito de frango em pedaços, 

mandioquinha, ervilha seca, 

berinjela, espinafre 

banana / 

abacaxi

peito de frango em pedaços, 

mandioquinha, ervilha seca, vagem, 

acelga 

14
alface com 

tomate

frango cozido 

caipira (batata 

doce e milho)

suflê de 

cenoura

lagarto desfiado, feijão caiupi, 

batata, ervilha torta, almeirão 

melancia / 

tangerina

lagarto desfiado, feijão caiupi, 

batata, quiabo, catalonha 

15 vagem
almôndegas ao 

sugo 
espaguete

coxa de frango em pedaços, 

mandioca, feijão carioca, 

beterraba, rúcula 

mamão  / 

acerola com 

laranja

coxa de frango em pedaços, 

mandioca, feijão carioca, abóbora, 

brócolis 
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JANTAR

dia saladas
prato 

principal
guarnição sopa

sobremesa/

suco
sopa

16 batata bolinha cação em cubos
brócolis 

refogado

patinho em tirinhas, cará, arroz, 

grão de bico, abobrinha, repolho 
laranja / melão

patinho em tirinhas, cará, arroz, 

grão de bico, cenoura, rabanete 

17 grão de bico
picadinho de 

carne

acelga 

refogada

peito de frango desfiado, feijão 

branco, inhame, macarrão, 

vagem, chicória 

pêssego / 

goiaba

peito de frango desfiado, feijão 

branco, inhame, macarrão, 

berinjela, alface 

18
rúcula com 

manga

frango louco 

(desfiado)

farofa com 

ovos

fígado bovino, mandioquinha, feijão 

preto, quiabo, agrião 
maçã / uva

fígado bovino, mandioquinha, feijão 

preto, chuchu, couve 

21
chuchu na 

salsa

lasanha 

bolonhesa

escarola 

refogada

músculo em pedaços, macarrão, 

ervilha fresca, abóbora, escarola 
banana / manga

músculo em pedaços, macarrão, 

ervilha fresca, beterraba, nabo 

22
repolho com 

cenoura ralada
iscas de fígado

abóbora 

refogada com 

quiabo

peito de frango moído, feijão 

caiupi, fubá, ervilha torta, acelga 

mamão / 

melancia

peito de frango moído, feijão caiupi, 

fubá, abobrinha, mostarda 

23
alface com 

tomate

strogonoff de 

frango

purê de 

batatas

lagarto desfiado, batata doce, 

feijão carioca, cenoura, rabanete 
goiaba / laranja

lagarto desfiado, batata doce, feijão 

carioca, berinjela, catalonha 

24 couve-flor bife acebolado
espinafre 

refogado

cação desfiado, ervilha seca, 

arroz, vagem, almeirão
pêssego / melão

cação desfiado, ervilha seca, arroz, 

chuchu, espinafre 

28 ervilha torta

cubinhos de 

frango com 

legumes

repolho 

refogado

coxão mole moído, feijão branco, 

batata, quiabo, rúcula 

maçã / laranja 

com maracujá

coxão mole moído, feijão branco, 

batata, ervilha torta, couve-flor 

29
batata com 

atum
carne de panela

virado de 

couve

coxa de frango desfiada, 

mandioca, feijão preto, 

abobrinha, couve 

manga / abacaxi
coxa de frango desfiada, mandioca, 

feijão preto, abóbora, brócolis 

30
alface com 

tomate

filezinho na 

chapa

creme de 

milho

patinho em tirinhas, macarrão, 

feijão carioca, cenoura, repolho 
banana / goiaba

patinho em tirinhas, macarrão, 

feijão carioca, berinjela, alface 

31 repolho
escondidinho de 

carne 
ratatouille

peito de frango em pedaços, 

batata doce, ervilha fresca, 

chuchu, agrião 

laranja / pêra

peito de frango em pedaços, 

batata doce, ervilha fresca, quiabo, 

chicória
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