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CAFÉ DA MANHÃ ALMOÇO LANCHE DA TARDE

16/dez

05/dez Biscoito de polvilho e chá mate
Arroz, feijão, carne moída ao molho, macarrão 

parafuso ao alho e óleo e salada de repolho
Virado de feijão e limonada
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06/dez
Pão sabores fatiado (cenoura) com doce de 

uva e leite sem lactose com cacau

Arroz, feijão, carne bovina com batata salsa e 

salada de tomate com escarola

Arroz doce (feito com leite sem lactose) com 

especiarias (cravo, canela e coco ralado)

07/dez
Pão caseiro fatiado  com patê (feito com 

leite sem lactose) de frango e leite sem 

lactose com café

Torta de legumes (massa feita sem leite) 

e chá gelado

Arroz, feijão, carne suína refogada, polenta, 

abobrinha refogada e salada de cenoura

CARDÁPIO LIVRE

08/dez Pão integral fatiado com ovo e chá sabores
Arroz, feijão, frango verdinho, farofa de lentilha e 

salada de acelga

Vitamina de frutas (feito com leite sem lactose) 

com granola

09/dez FERIADO

12/dez
Biscoito rosquinha de chocolate 

(embalagem vermelha) e chá sabores 

Arroz, feijão, carne moída refogada, polenta 

cremosa e salada de chuchu

Macarronese (atum, molho de maionese-com 

leite sem lactose, seleta de legumes e cenoura)

13/dez
Pão caseiro fatiado com doce de uva e café 

com leite sem lactose

Risoto de calabresa com acafrão, feijão e salada de 

pepino

Pão caseiro fatiado com doce de uva e vitamina 

de leite com mamão

14/dez

Pão sabores (beterraba) com patum (feito 

com leite sem lactose) e leite sem lactose 

com cacau

Arroz, feijão, picadinho bovino, batata sautê e 

salada de beterraba

Torta de frango (massa feita sem leite) com 

legumes e chá gelado

15/dez CARDÁPIO LIVRE
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