
SEGUNDA FEIRA TERÇA-FEIRA

27/02/2017 28/02/2017 01/03/2017 02/03/2017 03/03/20172

VCT 498,3kcal 549,5kcal
SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA

06/03/2017 07/03/2017 08/03/2017 09/03/2017 10/03/2017

VCT 568,6kcal 532,7kcal 499,6kcal 512,5kcal 625,1kcal
SEGUNDA FEIRA TERÇA-FEIRA

13/03/2017 14/03/2017 15/03/2017 16/03/2017 17/03/2017

VCT 638,9kcal 488,3kcal 546,5kcal 712,8kcal 506,7kcal

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA

20/03/2017 21/03/2017 22/03/2017 23/03/2017 24/03/2017

VCT 486,5kcal 521,6kcal 486,4kcal 568,7kcal 779,6kcal

SEGUNDA FEIRA TERÇA-FEIRA

27/03/2017 28/03/2017 29/03/2013 30/03/2016 31/03/2017

VCT 473,6kcal 569,3kcal 523,4kcal 486,5kcal 402,9kcal

Pera  (1 unidade) Maçã (1 unidade)Acelga com beterraba

Melão (1 fatia)

Cardápio sujeito à alterações desde que autorizadas pelo CPS.

Elaborado por: Lara Ribeiro Cano  CRN 25501 Aprovado por: 

Alface c/tomate Maçã  (1 unidade) Mix de Folhas c/ pepino Pera  (1 unidade) Escarola com Beterraba

Isca de frango ao molho rotti    
(1 colher de servir - 150g)

Cubos de carne ao molho rose    
(1 colher de servir - 150g)

Salsicha ao sugo   (2 unidades c/ 
molho - 120g)

Filé de frango ao molho 
ferrugem    (1 filé com molho - 

120g)

Ovos mexidos ao vinagrete      
(1 colher  de servir - 120g)

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

ALMOÇO

Arroz e feijão Arroz e feijão Arroz e feijão Arroz e feijão Arroz e feijão preto

Cenoura palito sauté           
(2 colheres de servir - 150g)

Batata palha                 (1 colher 
de servir rasa - 40g)

Panache de Legumes                (1 
colher de servir - 120g)

Ratatouille                    (1  
colher de servir - 100g)

Acelga refogada    (1 e 1/2 
colher de servir - 130g)

Banana                  (1 unidade)
Acelga com tomate Almeirão com pepino

Laranja                       (1 
unidade)

Cubos de Frango Acebolado      
(1 colher de servir - 150g)

Carne móida c/ azeitona verde   
(1 colher de servir - 150g)

Peixe ao molho  concassé        
( 1 colher de servir cheia - 120g)

Almôndega ao sugo            
(4 unidades com molho - 150g)

Linguiça toscana ao vinagrete    
(2 unidades - 120g)

ALMOÇO

Arroz e Feijão Arroz e feijão Arroz e feijao Arroz e feijão Arroz e feijão preto

Berinjela Napolitana                (1 
colher de servir - 100g)

Abobrinha  refogada               (1 
colher de servir - 120g)

Batata corada         (1 colher de 
servir - 150g)

Creme de mandioquinha         
(1 colher de servir - 100g)

Virado de couve            (1 colher 
e 1/2 de servir - 120g)

Repolho colorido
Laranja                         (1 

unidade)
Alface c/ cenoura ralada Caqui (1 unidade)

Mix de folhas (alface crespa, 
alface lisa)

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Bife de panela              (1 
unidade com molho - 120g)

Frango ao molho rose  (1 colher 
de servir - 150g)

Cubos de carne ao molho sugo    
(1 colher de servir - 150g)

Isca suína ao molho de laranja  
(1 colher de servir - 150g)

Picadinho bovino ao  molho 
escuro             (1 colher de 

servir - 150g)

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

ALMOÇO

Arroz e Feijão Arroz e feijão Arroz e feijao Arroz e feijão preto Arroz e feijão

Farofa colorida (cenoura, 
salsinha,azeitona)         (1 colher 

de servir rasa - 80g)

Batata palha            (1 colher de 
servir rasa - 40g)

Quibebe                (1 colher de 
servir - 130g)

Batata Doce ao forno          
(1 colher de servir - 150g)

Jardineira de legumes          
( 2 colheres de servir - 150g)

QUARTA-FEIRA

Etecs

CARDÁPIO REFERENTE AO MÊS Março

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

ALMOÇO

Arroz e feijãoArroz e feijão

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Carne assada ao molho madeira  
(1 fatia grande com molho -  150g)

chuchu com milho   (1 e 1/2 colher 
de servir - 130g)

Mix de Repolho

Coxa/sobrecoxa assada   ( 1 
pedaço médio - 150g)

Polenta ao sugo               (1 
pedaço médio -100g)

Banana                         (1 
unidade)

Isca de frango ao molho mostada  
(1 colher de servir - 150g)

Batata rústica            (1 colher de 
servir - 150g )

ALMOÇO

Arroz e feijão

Salsicha ao sugo             (2 
unidades c/ molho - 120g)

Melão (1 fatia)

Cenoura palito sautee  (2 
colheres de servir - 150g)

Arroz e feijão preto Arroz e feijãoArroz e feijão Arroz e feijão

Isca de Frango molho shoyo     
(1 colher de servir - 150g)

Virado de couve             (1 
colher e 1/2 de servir - 120g)

Peixe ao molho               ( 1 
colher de servir cheia - 120g)

Batata com ervas               (1 
colher de servir - 150g)

Alface com tomate

Abobrinha brasileira em cubos   
(1 colher de servir - 120g)

Carne Moída c/ ervilha   (1 
colher de servir - 150g)

monika.nogueira
Aprovado




