
CARDÁPIO: FEVEREIRO 2022 – GERAL  

DATA LANCHE - MATUTINO ALMOÇO  LANCHE - VESPERTINO 

01 Fruta da época/ bolo de milho/ chá 
Alface/ panqueca de carne/ ovos mexidos Fruta da época/ massinha integral com carne moída/ suco 

02 Fruta da época/ mini pizza caseira de queijo com orégano/ suco Tomate/ macarrão/ frango ensopado Fruta da época/ cuca de banana/ chá 

03 Fruta da época/ mingau de aveia com banana/ biscoito água e 

sal/ chá 
Cenoura/ purê de batata/ carne ensopada Fruta da época/ chineque simples/ suco 

04 Fruta da época/ pão francês com ovos/ suco Chuchu/ batata doce assada/ frango assado 
Fruta da época/ mingau de aveia com morango/ rosca de 

polvilho/ chá 

07 Fruta da época/ pão francês com patê de frango/ chá Beterraba/ carreteiro/ nhoque ao sugo Fruta da época/ pão de fatia com creme de avelã/ suco 

08 Fruta da época/ bolo de cenoura/ suco Agrião/ batata baroa/ bife grelhado Fruta da época/ sanduíche natural com patê de frango/ chá 

09 Fruta da época/ pão de queijo/ chá Acelga/ aipim cozido/ bife de pernil Fruta da época/ bolo de cacau/ chá 

10 Fruta da época/ iogurte de morango com sucrilhos sem açúcar/ 

rosca de polvilho 
Couve- flor/ macarrão/ frango grelhado 

Fruta da época/ mini pizza caseira de queijo com orégano/ 

suco 

11 Fruta da época/ pão massinha com carne moída/ suco Repolho/ inhame/ carne de panela 
Fruta da época/ mingau de aveia com banana/ biscoito água 

e sal/ chá 

14 Fruta da época/ massinha integral com ricota/ chá Brócolis/ panqueca de frango/ macarrão Fruta da época/ pão francês com patê de frango/ chá 

15 Fruta da época/ torta de frango com grão de bico/ suco Alface/ iscas de carne/ batata cozida  Fruta da época/ cuca de banana/ suco 

16 Fruta da época/ orelha de gato assada/ chá Tomate/ lasanha de frango/ purê de aipim Fruta da época/ pão de queijo/ chá 

17 Fruta da época/ pudim de baunilha/ bolacha de leite/ suco Cenoura/ purê de batata/ carne ensopada 
Fruta da época/ iogurte de morango com sucrilhos sem 

açúcar/ rosca de polvilho 

18 Fruta da época/ pão francês com frango desfiado/ chá Chuchu/ risoto de legumes/ frango assado Fruta da época/ pão massinha com carne moída/ suco 

21 Fruta da época/ queijo frio com pão integral/ suco Beterraba/ purê de batata/ iscas de carne ao molho Fruta da época/ massinha integral com ricota/ chá 

22 Fruta da época/ cuca de banana/ chá Agrião/ polenta cremosa/ carne moída Fruta da época/ torta de frango com grão de bico/ suco 

23 Fruta da época/ chineque simples/ suco Acelga/ aipim cozido/ frango ensopado Fruta da época/ orelha de gato assada/ chá 

24 Fruta da época/ mingau de aveia com morango/ rosca de 

polvilho/ chá 
Couve- flor/ batata doce assada/ carne assada Fruta da época/ pudim de baunilha/ bolacha de leite/ suco 

25 Fruta da época/ pão de fatia com creme de avelã/ suco Repolho/ inhame/ carne de panela Fruta da época/ pão francês com frango desfiado/ chá 

28 Pão de beterraba com requeijão/ chá Brócolis/ polenta cremosa/ frango grelhado Fruta da época/ queijo frio com pão integral/ suco 

             Líquidos: Sucos ou água   Pães: Branco e integral                           Todos os dias é ofertado no almoço: feijão preto, vermelho, carioquinha ou lentilha. 

De forma variada na ceia será servido: Sopa de legumes, Minestra, Sopa de carne com legumes, Risoto de frango e Polenta com carne. 

 


