Cardápio semanal de 09 a 13-04-18

Infantil
Refeição
Café/lanche
da manhã

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

9/4

10/4

11/4

12/4

13/4

Biscoito salgado
integral, iogurte
de morango e
biscoito salgado
integral

Biscoito de banana
com canela, leite
com chocolate e
suco

Biscoito de
nata, suco e
leite com
chocolate

Biscoito amanteigado
salgado, leite com Cereal, leite e suco
chocolate e suco

Arroz branco e
integral, feijão, carne
moída e macarrão

Salada

Tirinhas de alface
com tomate e
cenoura

Vinagrete de
repolho

Tirinhas de alface
com tomate e
beterraba

Pepino com alface
e cenoura

Palitos de
cenoura

Sobremesa

Maçã

Creme de abacate

Melancia

Sagu de uva

Laranja

Rosquinha de
chocolate, leite com
chocolate e suco

Pão de forma com
requeijão, leite
com chocolate e
suco

Biscoito gotas de
chocolate, leite e
suco

Bolachinhas de
queijo, leite com
chocolate e suco

Bolo de banana
com chocolate
e leite
Sopa de grãode-bico com
carne moída,
espinafre,
cenoura e
batata

Almoço

Lanche da
tarde

Arroz branco e
Arroz branco e
integral, feijão,
integral, feijão,
torta Scooby-dool carne maluquinha
e quadradinhos de
e batata com
abobrinha
cenoura cozidas

Arroz branco e
integral, iscas
de peixe e
macarrão com
molho de
tomate

Arroz branco e
integral, feijão,
filezinhos de
frango e purê de
abóbora

Arroz, feijão, frango
ao molho e palitos de
cenoura

Arroz, feijão,
feijão, carne
maluquinha e
polenta mole

Arroz, feijão,
moquequinha de
peixe e purê de
batata

Arroz branco,
feijão, ovos
cozidos a pizzaiolo
e farofa úmida de
abobrinha

Salada

Mix de repolho roxo
e branco

Mix de repolho
branco e roxo com
milho

Alface com
beterraba e
tomate

Vinagrete de
acelga

***

Sobremesa

Mamão

Melão

Gelatina de
abacaxi

Maçã

Mamão

Jantar

**Cardápio sujeito a alterações. Prevalecendo alimentos do mesmo grupo alimentar**
Para alunos com restrições ou intolerâncias, haverá outra opção

