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JANEIRO 2016

SEGUNDA-FEIRA
18/01

TERÇA-FEIRA
19/01

QUARTA-FEIRA
20/01

QUINTA-FEIRA
21/01

SEXTA-FEIRA
22/01

DESJEJUM

DESJEJUM

DESJEJUM

DESJEJUM

DESJEJUM

Ca fé puro ou Ca fé com leite

Ca fé puro ou Ca fé com leite

Ca fé puro ou Ca fé com leite

Ca fé puro ou Ca fé com leite

Ca fé puro ou Ca fé com leite

Pão de leite

Pão de chá

Pão de leite

Pão de chá

Pão de leite

Mantei ga

Quei jo e presunto ou manteiga

Mantei ga

Quei jo ou manteiga

Mantei ga

Mingau de tapioca

Bolo de cenoura

Mingau de fa rinha lá ctea

Bolo de baunilha

Mingau de milha rina

Fruta

Fruta

Fruta

Fruta

Fruta

SERVIÇO

ALMOÇO

ALMOÇO

ALMOÇO

ALMOÇO

ALMOÇO

Prato principal

Des fiado mis to (Ca rne e Cha rque)

Pei xe fri to

Is ca de Frango a cebolada

Ca rne guisada c/ legumes

Guarnição

Filé de fra ngo chapeado ao molho
de tucupi
Chuchu e cenoura refogados

Ba ta ta sauté

Purê de bata tas

Cenoura e chuchu cozidos

Fa rofa

Vegetariano

Soja com legumes

Fri cassê de legumes

Lasanha de soja

Ha mbúrguer de legumes

Acompanhamento

Arroz colorido
Fei jão comum
Ma ca rrão pa ra fuso alho e óleo

Bolinho de soja recheado com
ri cota
Arroz bra nco
Fei jão comum
Ma ca rrão espaguete alho e óleo

Arroz bra nco
Fei jão comum
Ma ca rrão espaguete alho e óleo

Arroz colorido
Fei jão comum
Ma ca rrão pa ra fuso alho e óleo

Arroz bra nco
Fei jão comum
Ma ca rrão espaguete ao sugo

Salada

Alfa ce, toma te e cebola

Acelga com ervilhas

Cenoura e beterraba chapeada

Repolho, toma te e milho

Mi x de alfa ce, couve e a celga

Sobremesa

Fruta

Manja r de coco

Fruta

Gelatina bi color

Fruta

SERVIÇO

JANTAR

JANTAR

JANTAR

JANTAR

JANTAR

Prato principal

Es trogonofe de ca rne

Cubos de fra ngo a cebolado

Pei xe fri to

Fra ngo grelhado

Guarnição

Ba ta ta palha

Repolho refogado

Va tapá de cha rque/ Ca rne moída
a ja rdinei ra
Abóbora cozida

Pi rão

Ba ta ta e cenoura

Vegetariano

Almôndega de soja ao sugo

Pas telão vegeta riano

Suflê de legumes

Torta de soja

Chuchu recheado com soja

Sopa fubá com couve
Arroz comum
Ma ca rrão espaguete ao sugo

Sopa de ca rne
Arroz colorido
Ma ca rrão pa ra fuso alho e óleo

Sopa de fra ngo com ovos
Arroz comum
Ma ca rrão espaguete alho e óleo

Sopa de cebola
Arroz comum
Ma ca rrão pa ra fuso alho e óleo

Sopa de mandioca
Arroz colorido
Ma ca rrão pa ra fuso alho e óleo

Salada

Acelga com azei tonas

Pepi no e toma te

Repolho ao vi nagrete

Alfa ce com tomate

Fei jão branco com toma te

Sobremesa

Fruta

Manja r de coco

Gelatina bi color

Fruta

Fruta

Acompanhamento

