
Biscoito de polvilho

Polenta com carne moída (sem molho) e salada de repolho

Suco de uva

Sanduíche com frango, e tomate e chá mate sabores

07/set qua INDEPENDÊNCIA

Banana

Risoto de atum com legumes (receita - SEM CREME DE LEITE), feijão e salada de alface

Maçã

Arroz, farofa de carne moída com trigo para quibe e salada de acelga

Pão de cenoura

Arroz, lentilha (sem calabresa) e salada de cenoura

Banana

Sopa de feijão com carne suína, abobrinha e macarrão

Maçã

Vaca atolada (mandioca com carne bovina), feijão e salada de tomate

Banana

Farofa de ovos, carne e couve e salada de escarola

Biscoito Maisena/Maria

Quirera com carne suína, feijão

Biscoito cream cracker (embalagem amarela)

Macarrão caracol com almondegas (sem molho)

Leite de soja com cacau

Arroz carreteiro com carne bovina, batata e tomate, feijão carioca e salada de cenoura

Maçã

Arroz doce com leite de soja (com cravo e canela)

Biscoito Maisena/Maria

Quirera com frango e couve picada

Banana

Pão com carne moída (sem molho) e vitamina de leite de soja com mamão e aveia

Pão com doce de uva

Arroz com carne moída e salada de tomate

Maçã

Virado de feijão com carne suína e salada

Banana

Canjica com leite de soja, coco, cravo e canela

Suco de uva

Sopa de frango com macarrão e legumes

Maçã

Mandioca com carne suína, feijão e salada de abobrinha
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30/set sex

Obs.: Nos dias que houver oferta de calabresa, peço para que congelem a carne pronta da sexta-feira, para 

substituírem a calabresa.

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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