CARDÁPIO DE MAIO 2022
Segunda – 02/05

Terça – 03/05

Quarta – 04/05

Biscoito de água e
sal
Caqui

Croutons caseiro
(fabricação própria)
Suco de uva

Arroz branco
Feijão carioca
Carne de panela
ao molho madeira
Purê de batata
Salada de acelga
picadinha ao molho
oriental
Maçã
Água mineral

Macarrão parafuso
ao molho
parisiense (molho

Bolo integral de
laranja (fabricação
própria)
Melão
Arroz parboilizado
Feijão carioca com
bacon
Omelete à pizzaiolo

branco com presunto
e ervilha fresca)

(tomate, queijo e
orégano)

Frango em cubos
Cenoura saute
Salada de alface
crespa roxa
Pera
Água mineral

Abóbora paulista
corada
Salada de alface
americana com
tomate
Mexerica
Água mineral

Pão de gergelim
com patê de
queijos
Suco de maçã
Abacaxi

Pão francês com
carne louca
Iogurte de
morango
Laranja

Quinta – 05/05

Sexta – 06/05

Biscoito de
gergelim
Suco de acerola

Biscoito de
morango e cereais
Maçã

Arroz branco
Feijão carioca
Isca de carne
acebolada
Beterraba na
salsa
Salada de repolho
com pepino
Mamão
Água mineral

Arroz branco
Feijão carioca
Sobrecoxa assada
Maionese (batata,

Pão de leite com
manteiga
Leite com
chocolate
Goiaba

(Pão de queijo de
forma) (fabricação

cenoura, vagem e
maionese)

Salada mix de
folhas
Caqui
Água mineral
“Bolo” de queijo

Pão de milho com
requeijão
Chá de camomila
Banana

própria)
Suco de tangerina
Pera

CARDÁPIO DE MAIO 2022
SEMANA INTERNACIONAL
Segunda - 09/05

Terça – 10/05

Quarta – 11/05

Quinta – 12/05

Sexta – 13/05

Americano

Chinês

Italiano

Australiano

Alemão

Bolo de tapioca
com coco

Crostini de queijo

Biscoito de
polvilho
Suco de goiaba

Biscoito de leite e
cereais
Maçã

(fabricação própria)

Suco de caju

(fabricação própria)

Carambola

Arroz shop suey
Arroz branco
Hamburguer
assado
Batata frita
Salada de alface
americana
Melancia
Água mineral

Torrada de pão
de forma com
peanut butter
Milk-shake de
chocolate
Banana

(cenoura, cebolinha
e presunto)

Frango agridoce
Harumaki de
legumes (repolho
roxo, alho poró e
chogá)

Salada de
escarola
picadinha
Pera
Água mineral
Pão de gergelim
com muçarela
Iogurte de frutas
vermelhas
Abacaxi

Macarrão Gnocchi ao
molho de tomate e
manjericão
Polpetone com queijo
Caponata siciliana
Salada de endívias
com alface frise ao
molho caesar
Uva
Água mineral

Pão francês com
mortadela
Chá verde com limão
siciliano
Maçã

Arroz
parboilizado
Prime ribs com
molho barbecue
Anéis de cebola
fritos
Salada de rúcula
com alface
romana
Chocolate
Crackle
(fabricação
própria)

Água mineral
Pão australiano
com manteiga
Suco de
maracujá com
gengibre
Pera

Cookie de cacau
com aveia
(fabricação própria)

Caqui

Arroz branco
Salsicha
Kalbsbratwurst
com mostarda
escura
Purê de batata
Chucrute (repolho
e bacon)

Mexerica
Água mineral

Pão de forma com
patê de frango
Suco de limão
com hortelã
Ameixa

CARDÁPIO DE MAIO 202
Segunda – 16/05

Terça – 17/05

Quarta – 18/05

Quinta – 19/05

Sexta – 20/05

Rosquinha de nata
Melancia

Biscoito de queijo

(fabricação própria)

Suco de tangerina

Biscoito cream
cracker
Manga

Biscoito de coco

(fabricação própria)

Arroz parboilizado
Feijão carioca
Carne em isca com
mandioquinha
Salada mix de
folhas (alface, agrião
e rúcula) Abacaxi
Água mineral

Arroz integral
Feijão preto
Linguiça assada
Farofa de couve
manteiga
Vinagrete
Maçã
Água mineral

Biscoito de
cenoura e mel
Banana
Macarrão penne ao
molho bechamel
Boeuf a
bourguignon (carne

Arroz branco
Estrogonofe de
frango
Batata palha
Salada de repolho
roxo com pepino
Caqui
Água mineral

Pão francês
requeijão
Leite com chocolate
Mexerica

Chá de capim limão
Banana

Segunda – 23/05

Terça – 24/05

Biscoito de alho e
cebola
Caqui
Arroz branco
Fricassê de frango
(frango com milho e
molho branco)

Batata doce rústica
corada
Salada de
rabanete com
alface crespa
Laranja
Água mineral
Pão de leite com
requeijão
Iogurte de frutas
vermelhas
Suspiro (fabricação
própria)

Esfiha de carne
(fabricação própria)

Biscoito de nata
sabor limão
(fabricação própria)

Pão egg com
cebola
caramelizada com
cheddar
Suco de abacaxi
Uva

Pão de leite com
muçarela
Suco de maçã
Mamão

Quarta – 25/05

Quinta – 26/05

Biscoito palito
Banana

Suco de caju
Arroz parboilizado
Feijão carioca
Bife à milanesa
Salada de brócolis e
couve-flor com
cebolinha
Mexerica
Água mineral

Pão bisnaguinha
com geleia natural
(fabricação própria)

Suco de tangerina
Abacaxi

Suco de morango
Arroz branco
Feijão carioca
Frango ao molho
curry
Abobrinha refogada
Salada de alface
romana com
radícihio ao molho
de mostarda e mel
Pera
Água mineral

Arroz integral
Feijão carioca
Lombo louco
Purê de beterraba
com batata
Salada de couve
manteiga
Melão
Água mineral
Pão de milho com
creme de ricota
Leite com
chocolate
Maçã

Cookie de maçã e
canela
(fabricação própria)

Suco de abacaxi
Macarrão parafuso
ao molho ragu de
linguiça e salsão
Peito de frango
assado com ervas
finas
Cenoura saute
Salada rúcula com
acelga
Uva
Água mineral
Pão caseiro com
manteiga
Chá de frutas
vermelhas
Banana

em cubos com
cenoura e batata)

Salada de alface
americana
Quindão
(fabricação própria)

Água mineral
Torrada de pão de
forma integral com
orégano
Iogurte de
morango
Melão
Sexta – 27/05
Aniversariantes do
mês de maio
Biscoito de água
Goiaba

Arroz branco
Feijão carioca
Carne moída com
legumes (batata,
cenoura e vagem)

Salada de escarola
com alface lisa
Melancia
Água mineral

Minipão Hot dog
com salsicha
Bolo de chocolate
Suco de maracujá

