
Papa de Biscoito amanteigado coco

Polenta bem molinha com carne moída liquidificada com molho

Bebida láctea coco

Papa de pão com frango liquidificado e chá mate sabores

07/set qua INDEPENDÊNCIA

Banana amassada

Arroz bem cozido com atum liquidificado com legumes, caldo de feijão

Papa de Maçã

Arroz bem cozido, com carne moída liquidificada

Papa de Pão de cenoura

Arroz bem cozido, caldo de lentilha

Banana amassada

Sopa de feijão liquidificada com carne suína, abobrinha bem cozida e macarrão cabelo de anjo

Papa de Maçã

Mandioca bem cozida com carne bovina liquidificada, Caldo de feijão

Banana amassada

Ovos mexidos

Papa de Biscoito rosquinha de chocolate

Quirera bem molinha com carne suína liquidificada, caldo de feijão

Papa de biscoito

Macarrão cabelo de anjo com almondegas liquidificada com molho

Bebida láctea sabor morango

Arroz bem cozido com carne bovina liquidificada, purê de batata, caldo de feijão carioca

Maçã

Arroz doce bem cozido

Papa de Biscoito rosquinha chocolate

Quirera bem cozida com frango liquidificado

Banana amassada

Papa de pão com carne moída liquidificada com molho e vitamina de leite com mamão e aveia

Papa de Chineque

Arroz cremoso com calabresa liquidificada

Papa de Maçã

Caldo de feijão com carne suína liquidificada

Banana amassada

Canjica bem cozida com leite (papa)

Bebida láctea chocolate

Sopa com frango liquidificado com macarrão cabelo de anjo e legumes bem cozidos

Papa de Maçã

Mandioca bem cozida com carne suína liquidificada, caldo de feijão e abobrinha bem cozida

30/set sex

27/set ter

28/set qua

29/set qui

26/set seg

19/set seg

20/set ter

21/set qua

22/set qui

23/set sex

14/set qua

15/set qui

16/set sex

13/set ter

05/set seg

06/set ter

08/set qui

09/set sex

12/set seg
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Se houver a disponibilidade de fazer a papa de biscoito com biscoito Maria ou Maisena, recomendo que façam.


