
JANTAR

saladas
prato 

principal
guarnição sobremesa/suco SOPA sopa

3
Alface 

crespa
Bife acebolado

Purê de 

Batata
Melancia, caju

Lagarto desfiado, feijão branco, 

mandioquinha, abobrinha e  catalonha

Lagarto desfiado, feijão 

branco, mandioquinha, 

beterraba e  brócolis

4
Alface 

americana

Filé de Frango 

Grelhado

Cenoura 

sauté
Melão, laranja

Peito de frango em pedaços, ervilha 

seca , cará, macarrão, chuchu e 

espinafre

Peito de frango em pedaços, 

ervilha seca, cará, macarrão, 

vagem e rúcula

5
Alface 

crespa
Ovos cozidos

Virado c/ 

Couve

Laranja / abacaxi com 

hortelã

Coxão mole moído, feijão carioca, 

batata doce, quiabo, e couve

Coxão mole moído, feijão 

carioca, batata doce, tomate 

e  couve flor

6
Alface 

americana
Frango Assado Farofa Banana / morango

Coxa de frango desfiada, grão de bico, 

batata, cenoura e nabo

Coxa de frango desfiada, grão 

de bico, batata, ervilha torta 

e almeirão

7
Alface 

crespa

Peixe à Milanesa  

assado

Polenta 

gratinada
Mamão / maracuja

Fígado bovino, inhame, arroz, feijão 

preto, abóbora e agrião

Fígado bovino, inhame, arroz, 

feijão preto, abobrinha e 

escarola

10
Alface 

americana

Carne em cubos 

c/ legumes
Batata Palha

Melão / abacaxi com 

hortelã

Peito de frango moído, lentilha, 

macarrão, chuchu e mostarda

Peito de frango moído, 

lentilha, macarrão, berinjela 

e espinafre

11
Alface 

crespa

Sassami colorido ( 

Isca de Frango c/ 

Ervilha e milho )

Batata 

Corada
Melancia / maracuja

Patinho em tiras, feijão caiupi, 

mandioca, ervilha torta e rúcula

Patinho em tiras, feijão caiupi, 

mandioca, vagem, e catalonha

12

13
Alface 

americana

Carne moída c/ 

Batata

Couve 

refogada

Banana / abacaxi com 

hortelã

Cação desfiado, batata, ervilha fresca, 

beterraba  e couve flor

Cação desfiado, batata, 

ervilha fresca, tomate e 

brócolis

14
Alface 

crespa

File de frango à 

Pizzaiolo

Acelga 

colorida
Maçã / goiaba

Músculo em pedaços, cará, arroz, 

feijão carioca , abobrinha e almeirão

Músculo em pedaços, feijão 

carioca, cará, arroz , cenoura 

e repolho

DIA

ALMOÇO

FERIADO
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JANTAR

saladas
prato 

principal
guarnição sobremesa/suco SOPA sopa

17
Alface 

crespa

Carne moida com 

cenoura e batata

Polenta 

cremosa
Maçã / morango

Coxa de frango desfiada, feijão branco, 

mandioquinha, abóbora e  couve

Coxa de frango desfiada, feijão 

branco, mandioquinha, quiabo e nabo

18
Alface 

americana
Frango Assado

Refogado de 

folhas
Melão / laranja

Fígado bovino, ervilha seca , batata 

doce, berinjela e  mostarda

Fígado bovino, ervilha seca, batata 

doce, vagem e agrião

19
Alface 

roxa

Filé de Frango 

Grelhado

Virado c/ 

Couve

gelatina de abacaxi / 

limão

Peito de frango em pedaços, feijão 

preto, mandioca, beterraba e 

 catalonha

Peito de frango em pedaços, feijão 

preto, mandioca, ervilha torta e 

espinafre

20
Alface 

americana
Bife panela Farofa Melancia / manga

Lagarto desfiado, grão de bico, inhame, 

macarrão, chuchu e rúcula

Lagarto desfiado, grão de bico, 

inhame, macarrão, tomate e 

escarola

21
Alface 

crespa

Panqueca de 

carne

Purê de 

Batata

Banana / laranja c/ 

acerola

Coxa de frango moída, feijão carioca, 

arroz, abobrinha e repolho

Coxa de frango moída, arroz, feijão 

carioca, berinjela e couve

24
Alface 

americana

Carne moída c/ 

Batata

Creme de 

milho
Mamão e goiaba

Coxão mole moído, lentilha, batata, 

quiabo e couve flor

Coxão mole moído, lentilha, batata, 

abóbora e almeirão

25
Alface 

crespa
Carne assada Ratatouille melão e uva

Cação em cubinhos, feijão caiupi, 

macarrão, vagem, e agrião

Cação em cubinhos, feijão caiupi, 

macarrão, cenoura e nabo

26
Alface 

americana

Omelete de Forno 

c/ Queijo

Virado de 

folhas
Melancia / abacaxi

Patinho em tiras, ervilha fresca, cará, 

arroz, tomate e brócolis

Patinho em tiras, ervilha fresca, 

cará, arroz, chuchu e mostarda

27 Alface Bife acebolado
Legumes 

gratinado
Maçã / uva

Peito de frango desfiado, mandioca, 

feijão carioca, berinjela e espinafre

Peito de frango desfiado, mandioca, 

feijão carioca, ervilha torta e rúcula

28 Alface
Filé de Frango 

acebolado
Batata sauté Uva / laranja

Músculo em pedaços, feijão preto, 

fubá, beterraba e escarola

Músculo em pedaços, feijão preto, 

fubá, abóbora, e catalonha

31 Alface
Isca de Carne c/ 

legumes

Macarrão ao 

Sugo
Laranja / melancia

Coxa de frango em pedaços, feijão 

branco, batata doce, abobrinha, e 

almeirão

Coxa de frango em pedaços, feijão 

branco, batata doce, vagem e 

 couve

DIA

ALMOÇO  
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