
Dia da Semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Data 02/mar 03/mar 04/mar 05/mar 06/mar
Café da manhã Banana com aveia Chá sem açúcar  + bolo de cenoura Mamão Leite + pão integral Suco de fruta + bolo de banana

Macarrão  e feijão branco Arroz e feijão preto Arroz e feijão Arroz e feijão Arroz e feijão 

Ovo mexido com tomate e manjericão Carne cozida com legumes Frango cozido com legumes Bife bovino Tilápia assada no forno

Salada de repolho e cenoura refogada Polenta com cenoura ralada Salada de alface e tomate Berinjela refogada Purê de batata doce e batata salsa

Couve flor refogado Purê de abóbora com batata Purê e batata. Salada de tomates

Após soninho Mamadeira Mamadeira Mamadeira Mamadeira Mamadeira

Lanche Bolo de chocolate + Leite Pão de aveia + Suco Bolo de maçã+ suco Pão de queijo + leite Dia do lanche de casa

Jantar Sopa de feijão com abóbora Sopa de carne com legumes Canja com legumes Polenta com cerne Fruta

Dia da Semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Data 09/mar 10/mar 11/mar 12/mar 13/mar
Café da manhã salada de frutas Leite + pão de aveia Leite + pão integral Chá sem açúca + pão com queijo Leite + pão de aveia

Arroz e feijão Arroz e feijão Arroz e feijão Arroz e feijão Arroz e feijão 

Carne moída com legumes Filé de frango Carne moída com legumes Estrogonofe de frango com abóbora Carne cozida com legumes

Polenta com cenoura relada Macarrão Creme de milho Salada repolho roxo e cenoura refogado Purê de abobora e batata

Salada de tomate Salada de brócolis e tomate Salada de alface e tomate Salada de acelga e tomate 

Após soninho Mamadeira Mamadeira Mamadeira Mamadeira Mamadeira

Lanche Bolo de de maçã  + Suco de fruta Torta de lgumes  + chá Bolo de cenoura+ Suco Pão caseiro c/queijo + Chá Dia do lanche de casa

Jantar Sopa de feijão Polenta cremosa Sopa de feijão c/conchinhas Risoto de frango Fruta

Dia da Semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Data 16/mar 17/mar 18/mar 19/mar 20/mar
Café da manhã Salada de frutas Leite + bolo de milho Chá + pão com queijo Leite + pão integral Leite + pão c/requijão

Macarrão Arroz Arroz Arroz Arroz 

Feijão Feijão Feijão Feijão Feijão 

Ovo mexido com tomate e manjericão Frango cozido ao molho de tomate Bife grelhado Frango assado Carne cozida com legumes

Salada tomate Couve e cenoura refogado Abobrinha refogada Salada alface, tomate e brócolis Salada de tomate e acelga 

Após soninho Mamadeira Mamadeira Mamadeira Mamadeira Mamadeira

Lanche Pão de aveia + leite Mini pizza + suco Pão de queijo  + Chá Bolo de banana + Suco Dia do lanche de casa

Jantar Sopa de carne com legumes Sopa de feijão c/conchinhas Polenta com carne Canja de galinha com legumes Fruta

Dia da Semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Data 23/mar 24/mar 25/mar 26/mar 27/mar
Café da manhã Frutas Leite + bolo de maçã Leite  + pão de aveia Chá de ervas + Bolo de milho Leite + pão c/queijo

Arroz Arroz Arroz Arroz Arroz e feijão 

Feijão Feijão Feijão Feijão Tilápia assada no forno

Carne moída com legumes Filé de frango Carne cozida com legumes Frango assado Purê de batata doce e batata salsa

Salada de tomate e abobrinha Couve refogado e tomate Purê de mandioquinha Salada alface, tomate e brócolis Salada de tomates

Após soninho Mamadeira Mamadeira Mamadeira Mamadeira Mamadeira

Lanche Pão com queijo + Suco Torta de frango + leite Brusqueta + suco Bolo e maçã + Suco Dia do lanche de casa

Janta Sopa de carne com legumes Sopa de feijão c/conchinhas Polenta com carne Canja de galinha com legumes Fruta

Dia da Semana Terça-feira Quarta-feira

Data 30/mar 31/mar
Café da manhã Café c/leite + bolo de maçã Leite  + pão de aveia 

Arroz e feijão preto Arroz e feijão branco

Carne cozida com legumes Filé de frango

Salada acelga e tomate Batata doce assada 

Purê de batata salsa 

Sobremesa Tangerina Fruta da estação 

Lanche Pão com queijo + Suco Mini pizza + suco

Janta Risoto de carne Canja com legumes

O cardápio poderá sofrer alterações de acordo com a disponibilidade dos insumos
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