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Diariamente nos lanches e no almoço oferecemos mais dois tipos de fruta além da opção do cardápio. Assim como a opção de lanche adequada para os alunos que possuem alguma restrição alimentar ou dieta específica. 
Cardápio sujeito a alterações sem aviso prévio. 
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 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
       ALMOÇO 

- Arroz branco - Arroz integral - Legumes cozidos - Feijão carioca - Feijão preto - Macarrão parafuso à bolonhesa - Macarrão parafuso ao alho e azeite - Carne assada - Filé de frango grelhado - Purê de batata - Farofa de cuscuz 

- Arroz branco - Arroz integral - Arroz com brócolis - Feijão carioca - Macarrão espaguete à carbonara - Macarrão espaguete ao alho e azeite - Bife acebolado - Frango ao molho - Quibe assado 

- Arroz branco - Arroz integral - Legumes grelhados - Feijão carioca - Feijão preto - Macarrão penne ao molho rosê - Macarrão penne ao alho e azeite - Estrogonofe de carne - Escondidinho de frango - Batata palha 

- Arroz branco - Arroz integral - Arroz de forno - Feijão carioca - Tutu de feijão - Macarrão espaguete ao asugo - Macarrão espaguete ao alho e azeite - Carne de sol com mandioca - Isca de frango ao sugo - Farofa colorida  

- Arroz branco - Arroz integral - Cenoura Sautê - Feijão carioca - Macarrão penne ao alho e azeite - Isca de carne ao sugo - Frango assado - Bolinho de queijo - Batata assada  

SOBREMESA Frutas  Frutas  Frutas  Frutas  Gelatina  
   SALADA 

Alface crespa e roxa, tomate em cubos, beterraba cozida, vinagrete, cenoura ralada, pepino, ovo cozido, repolho colorido, abobrinha em cubos, frutas. 

Alface crespa e roxa, tomate em rodelas,  beterraba ralada, vinagrete, cenoura cozida em tiras, pepino, chuchu cozido, brócolis picado, maionese de legumes, frutas. 

Alface crespa e roxa, tomate meia lua, beterraba cozida meia lua, vinagrete, cenoura ralada, pepino, ovo de codorna, espinafre, tabule, frutas. 

Alface crespa e roxa, tomate em cubos,  beterraba ralada, vinagrete, cenoura cozida, pepino, chuchu cozido, salpicão de frango, couve-flor cozida, frutas. 

Alface crespa e roxa, tomate em rodelas, beterraba cozida, vinagrete, cenoura ralada, pepino, ovo cozido, abóbora cozida, couve refogada, frutas. 
LANCHE  DA  MANHÃ 

Pão de queijo Suco de caju Fruta: manga 
Biscoito de limão + ovo de codorna Suco de maçã Fruta: mexerica 

Mini francês com queijo Suco de laranja Fruta: banana com granola 
Pastel de carne assado Suco de uva Fruta: melão 

Bolo de maçã com aveia Suco de acerola Fruta: melancia 
LANCHE  DA  TARDE 

Bolo de fubá Suco de acerola Fruta: manga 
Milho cozido Suco de uva Fruta: mexerica 

Pão de queijo Suco de manga Fruta: banana com granola 
Bolo de banana com linhaça Suco de tamarindo Fruta: melão 

Torta integral de frango Suco de maçã Fruta: melancia 


