
TURNO: 02/01/2020 03/01/2020 06/01/2020 07/01/2020 08/01/2020

LANCHE MANHÃ

Mamão com 

iogurte, suco, 

frutas, café, 

achocolatado, 

leite, bolacha 

salgada, 

sanduiche. 

Salgados 

assados, suco, 

frutas, café, 

achocolatado, 

leite, biscoito 

sortido.

Mini doguinho, 

suco, frutas, 

café, 

achocolatado, 

leite, biscoto 

sortido.

Bolo de banana, 

suco, frutas, café, 

achocolatado, 

leite, biscoito 

sortido.         

Sanduíche de 

frios, suco, 

frutas, café, 

achocolatado, 

leite, biscoito 

sortido.

ALMOÇO

Arroz, feijão, 

moida colorida, 

bife na chapa, 

legumes 

salteados, Massa 

na manteiga. 

Salada: Alface, 

tomate, vagem. 

Fruta: Banana 

com canela.

Arroz, feijão, 

lentilha, 

escondidinho de 

carne, cubos de 

frango ao 

molho, couve 

refogada. 

Salada: Alface, 

rucula, tomate, 

cenoura. Sob: 

Bergamota

Arroz, feijão, 

strogonoff de 

frango, bife na 

chapa, 

espaguetti de 

legumes. Salada 

mix de folhas, 

tomate, repolho 

colorido. Fruta: 

Salada de fruta.

Arroz, feijão, 

guisado de carne 

com ovo picado, 

filé de frango 

grelhado, 

abobrinha 

pizzaiolo, polenta 

gratinada. 

Salada: Alface, 

tomate, cenoura 

em palitos. Sob: 

Banana com doce 

leite.

Arroz, feijão, 

picadinho de 

carne com 

molho, filézinho 

de frango 

grelhado, 

cenoura a 

juliene. Salada: 

Alface, tomate, 

beterraba. 

Fruta: Mamão 

com chantili.

LANCHE TARDE

Bolo chocolate, 

suco, cesto de 

frutas da estação 

variadas, suco de 

uva.             

Salgado de 

forno, suco, 

cesto de frutas 

da estação 

variadas.

Pizza, suco, 

cesto de frutas 

da estação 

variadas.

Sanduíche 

natural, suco, 

cesto de frutas 

da estação 

variadas.

Cachorrinho, 

suco, cesto de 

frutas da 

estação 

variadas.

COM GLÚTEN

SEMANA 1



TURNO: 02/01/2020 03/01/2020 06/01/2020 07/01/2020 08/01/2020

LANCHE MANHÃ

Mamão com 

iogurte, suco, 

frutas, café, 

achocolatado, 

leite, bolacha 

salgada e 

sanduiche.

Salgados assados 

sem glúten, suco, 

frutas, café, 

achocolatado, 

leite, biscoito 

sortido.

Pão de queijo sem 

glúten, suco, frutas, 

café, achocolatado, 

leite, biscoto 

sortido.

Bolo sem glúten, 

suco, frutas, café, 

achocolatado, 

leite, biscoito 

sortido.

Sanduíche de 

frios sem 

glúten, suco, 

frutas, café, 

achocolatado, 

leite, biscoito 

sortido.

ALMOÇO

Arroz, feijão,                     

moida colorida, 

bife na chapa, 

legumes 

salteados, massa 

na manteiga.     

Salada: Alface, 

tomate, vagem.   

Fruta: Banana 

com canela.

Arroz, feijão, 

lentilha, 

escondidinho de 

carne, cubos de 

frango ao molho, 

couve refogada. 

Salada: Alface, 

rucula, tomate, 

cenoura. Fruta: 

Bergamota.

Arroz, feijão, 

strogonoff de 

frango, bife na 

chapa, espaguetti 

de legumes. Salada: 

Mix de folhas, 

tomate, repolho 

colorido. Fruta: 

Salada de fruta.

Arroz, feijão, 

guisado de carne 

com ovo picado, 

filé de frango 

grelhado, 

abobrinha 

pizzaiolo, polenta 

gratinada. Salada: 

Alface, tomate, 

cenoura em 

palitos. Sob: 

Banana com doce 

leite.

Arroz, feijão, 

picadinho de 

carne com 

molho, 

filézinho de 

frango 

grelhado, 

cenoura a 

juliene. 

Salada: 

Alface, 

tomate, 

beterraba. 

Fruta: Mamão 

com chantili.

LANCHE TARDE

Bolo chocolate,  

suco, cesto de 

frutas da estação 

variadas, suco de 

uva.             

Salgado de forno  

sem glúten, suco, 

cesto de frutas da 

estação variadas.

Pizza sem glúten, 

suco, cesto de 

frutas da estação 

variadas.

Sanduíche natural 

sem glúten, suco, 

cesto de frutas da 

estação variadas.

Salgado sem 

glúten, suco, 

cesto de 

frutas da 

estação 

variadas.

SEM GLÚTEN

SEMANA 1


