
 
                                                                                                                                             

 
Segunda-feira Terça-Feira Quarta Feira Quinta-feira Sexta-feira 

31 

Filé de frango grelhado 
Lasanha de berinjela com carne de 

soja e queijo 
Carne à bolonhesa 

Espaguete ao alho e óleo 
Arroz e feijão  

Sal de alface, tomate, cenoura 
ralada, chuchu e beterraba. 

Sob. maçã 

1 

Peixe no fubá 
Carne picada com champions 

Torta de ricota com cenoura 
Purê de batatas 

Arroz e feijão 
Sal de abobrinha crocante, 

cenoura cozida, alface, 
tomate, milho 

Sob. brigadeiro 

 

2 

Lombinho xadrez 
Bife 

Farofa de cebola dourada 
Arroz e feijão  

Sal de cenoura ralada, alface 
com abacaxi, agrião, tomate, 

pepino 
Sob. melancia  

3 
Frango assado ao molho de 

laranja 

Picadinho de carne 
Bolo de batata recheado de 

carne de soja 
Purê de abóbora 

Arroz e feijão 
Sal. Couve-flor, cenoura em 

rodelas, tomate, alface, 
azeitonas 

Sob. mamão  

 

4 
                    Carne assada 

Ovo estrelado 

Batata rustica com alecrim 
Arroz e feijão  

Sal alface, tomate, cenoura cozida, 
chuchu e batata 

Sob fruta da estação 
 

7 
Carne moída refogada com 

azeitonas 
Frango assado 
Soja refogada 

Farofa de ovos 
Arroz e feijão 

Sal alface, tomate, cenoura ralada, 
brócolis e couve-flor 

Sob. melancia 
 

                   8 
Estrogonofe de frango 

Estrogonofe de soja 
Bife 

Batata corada 
Arroz e feijão 

Sal, alface, tomate, chuchu 

no alho  
Sob. maçã 

 
 

9 
Bife à milanesa 

Picadinho de frango 
Tortilha 

Couve à mineira 
Arroz e feijão carioca 

Sal.Carpaccio de abobrinha, 

couve-flor, tomate, cenoura, 
alface 

Sob. Doce de leite 
 

10 
Yakisoba de carne e frango 

Yakisoba vegetariano 
(Macarrão oriental) 

(Arroz e feijão) 
Sal.  

Pepino, alface, agrião e tomate 

Sob. laranja 
 

11 
Frango assado 

Omelete de legumes 
Farofa de cebola  

Arroz e (feijão) 
Sal. Couve à mineira, abóbora 

acebolada, alface, tomate e pepino 

Sob. Fruta da estação 
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14 
Iscas de frango grelhadas 

Carne moída à bolonhesa 
Escondidinho de batata com soja  

Arroz e feijão  
Sal. brócolis , alface, cenoura 

Agrião 

Sob melão 

14 
Filé de frango à milanesa 
Couve-flor com ricota e 

gratinada  
Bife acebolado 

Arroz integral com lentilha 
Arroz e feijão  

Sal. Alface com manga, 
tomate, cenoura com 

milho,agrião 
Sob. Fruta da estação  

16 
Churrasco de forno com 

vinagrete  
Filé de frango acebolado 

Torta 3 pingos de carne de 
soja 

Batata frita 

Arroz e feijão  
Sal tomate, alface, cenoura 

ralada, pepino 
Sob. laranja 

 

17 
Peixe no fubá 

Carne moída refogada 
Ovos estrelados 

Purê de batata com abóbora 
Arroz e feijão mulatinho 
Sal de brócolis, cenoura, 

inhame, tomate, alface  
Sob. banana 

 

               18 
Cafta de carne 

Abobrinha recheada de soja e 
gratinada 

Arroz e feijão 
Sal. Tabule, pepino, alface, tomate, 

cenoura 

Sob. Fruta da estação                        

21 
Bife 

Filé de frango  
Ovos mexidos 

Farofa de cebola dourada 
Arroz e feijão  

Sal. Alface, tomate, cenoura ralada 

com laranja, beterraba cozida  
Sob. fruta 

22 
Hamburguer caseiro com 

queijo  
Frango á napolitana 

Omelete de legumes 
Batata frita 

Arroz e feijão 

Sal. alface, tomate, pepino, 
Agrião e cenoura cozida 

Sob. Fruta da estação  

23 
Espetinho de frango 

Carne moída refogada 
Torta de ricota com cenoura 

Farofa de ovos 
Arroz e feijão 

Sal. Salada alface, tomate, 

cenoura, chuchu brócolis 
Sob.Maçã  

 
 

 

24 
Carne assada ao molho 

ferrugem 
Bolinho de peixe 

Torta 3 pingos de legumes  
Arroz e feijão 

Sal. Alface, tomate, cenoura 

ralada, batata 
Sob. melancia 

 

25 
Escalope de frango ao molho de 

limão 
Carne moída refogada 

Molho branco 
Espaguete ao alho e óleo  

Arroz e feijão 

Sal alface, agrião, tomate, cebola 
Sob. bananada 

 
 

28 
Filé de frango grelhado 

Bolo de carne moída com cenoura 
ralada, vagem e temperos 

Carne de soja refogada 
Farofa de cebola 

Arroz e feijão carioca 
Sal de alface, tomate, cenoura 

ralada, milho e ervilha 
Sob maçã   

 

             29 
Estrogonofe de carne 

Estrogonofe de soja 
Filé de frango 
Batata rústica 
Arroz e feijão 

Sal, alface, tomate, chuchu 
no alho, vagem, milho   

Sob. melancia 
 

 

30 
Carne assada 

Empadão de legumes 
Frango assado 
Arroz e feijão  

Sal de alface, tomate, cenoura 
cozida, brócolis 

Sob. Fruta da estação 

 

                         31 
Frango xadrez 

Bife 
Ovos mexido 

Espaguete ao alho e óleo 
Arroz e feijão carioca 

Sal de batata com atum, alface, 
couve-flor, tomate e cenoura 

ralada 
Sob. Doce de leite 
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