
JANTAR

dia saladas prato principal guarnição sobremesa/suco sopa

1 escarola carne assada ovos ao vinagrete banana/uva
coxa frango, ervilha fresca,macarrão, 

cenoura, catalonha

2
beterraba 

cozida

filé de frango 

grelhado

mix folhas 

refogado
abacate/laranja

figado bovino, grão de bico, inhame, arroz, 

abobrinha,almeirão

5
alface 

americana

carne moída com 

cenoura
polenta cremosa mamão/caju

peito frango, feijão preto, batata, chuchu, 

chicória

6 repolho
filé de frango a 

pizzaiolo
cenoura sauté melancia/laranja

coxão mole moído, feijão carioca, cará, 

macarrão, ervilha torta, rúcula

7

8 ervilha frango assado
macarrão à 

bolonhesa
uva/morango

coxa frango desfiada, mandioca, feijão 

caiupi, beterraba, couve flor

9
cenoura 

cozida
bife de panela batata sauté melancia/manga

lagarto desfiado, ervilha seca, arroz, 

tomate, couve

12
acelga com 

cenoura

carne em cubos 

com legumes

macarrão ao 

sugo

maça/abacaxi com 

hortelã

peito de frango, lentilha, fubá, abóbora, 

almeirão

13
beterraba 

cozida

filé de frango 

grelhado
acelga refogada mamão/goiaba

patinho em tiras, feijão preto, batata 

doce, berinjela, mostarda

14 alface roxa
carne moída com 

batata

brócolis alho e 

oléo
laranja/uva

cação desfiado, feijão branco, 

mandioquinha, vagem, catalonha

15 escarola peixe refogado legumes refogado
nectarina/morang

o

músculo em pedaços, ervilha fresca, 

inhame, macarrão, chuchu, rúcula
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JANTAR

dia saladas prato principal guarnição sobremesa/suco sopa

16 rúcula strogonoff frango batata sauté mamão/maracujá
coxa frango em pedaços, feijão carioca, 

batata, aboborinha, espinafre

19
abobrinha 

cozida

carne moída com 

legumes
polenta cremosa

maça/laranja com 

acerola

fígado bovino, ervilha seca, mandioca, 

abóbora moranga, agrião

20
beterraba 

cozida
frango assado

macarrão com 

manteiga
banana/manga

peito de frango em tiras, feijão caiupi, 

batata doce, quiabo, almeirão

21 alface roxa
iscas de carne 

ensopada
virado com couve morango/laranja

coxão mole móido, grão de bico, fubá, 

abobrinha, acelga

22
berinjela 

cozida
bife de panela farofa maça/morango

coxão de frango em pedaços, cará, arroz, 

feijão preto, beterraba, couve flor

23
acelga com 

cenoura

panqueca com 

carne
purê batata melancia/abacaxi

lagarto desfiado, macarrão, feijão branco, 

cenoura, espinafre

26
alface 

americana
filé de frango creme de milho mamão/goiaba

peito de frango desfiado, lentilha, 

mandioquinha, abóbora moranga, chicória

27
beterraba 

cozida

picadinho com 

legumes

omelete de forno 

com legumes
larana/morango

patinho em tiras, feijão carioca, quiabo, 

agrião

28 batata doce
iscas de frango 

ao molho
couve refogada pera/abacaxi

coxão de frango em pedaços, arroz, ervilha 

fresca, tomate, mostarda

29 ervilha
filé de frango 

acebolado

acelga refogada 

com cenoura
goiaba/melancia

músculo em pedaços, feijão preto, mandioca, 

berinjela, brócolis

30
alface 

americana
bife ao molho

legumes 

gratinado
uva/laranja

cação desfiado, feijão caiupi, batata doce, 

ervilha torta, couve flor.
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