
                        CARDÁPIO CANTINHO GOURMET 
13/11 a 17/11  

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 ao shoyo - Feijão carioca - Macarrão penne ao sugo - Macarrão penne ao alho e azeite - bife de carne à parmegiana (apenas mussarela) - Linguiça de frango - Pernil ao molho - Batata ao molho branco  

- Arroz branco - Arroz integral - Arroz colorido - Feijão carioca - Feijão preto - Macarrão espaguete à bolonhesa - Macarrão espaguete ao alho e óleo - Lagarto ao molho - Filé de frango grelhado - Repolho com bacon - Abacaxi grelhado 

     Feriado 

- Arroz branco - Arroz integral - Arroz fantasia - Feijão carioca - Canelloni ao sugo - Macarrão espaguete ao alho e azeite - Isca de carne com legumes - Frango recheado  - Bife de lombo acebolado - Vagem com milho 

- Arroz branco - Arroz integral - Legumes cozidos - Feijão carioca - Feijoada - Macarrão talharim ao molho rose - Macarrão talharim ao alho e azeite - Rocambole de carne - Filé de frango grelhado - Peixe grelhado - Farofa  
SOBREMESA Frutas  Frutas   Frutas  Delícia de abacaxi 

   SALADA 

Alface crespa e roxa, tomate em cubos, beterraba ralada, vinagrete, cenoura cozida, pepino, ovo de codorna, vagem picada, agrião, frutas. 

Alface crespa e roxa, tomate em rodelas, beterraba cozida meia lua, vinagrete, cenoura ralada, pepino, chuchu cozido, salada de quinoa, vinagrete de lentilha, frutas. 

  Feriado 
Alface crespa e roxa, tomate em cubos, beterraba ralada, vinagrete, cenoura cozida, pepino, chuchu cozido, salada de macarrão, repolho com cenoura, frutas. 

Alface crespa e roxa, tomate em rodelas, beterraba cozida, vinagrete, cenoura ralada, pepino, ovo de codorna, rabanete ralado, soja ao vinagrete, frutas. 
LANCHE  DA  MANHÃ 

Cuscuz com manteiga Suco de maracujá Fruta: melão 
Muffin de laranja + pipoca Suco de morango Fruta: manga 

 Feriado Pão de queijo Suco de graviola Fruta: melancia 
Nuggets assado Suco de manga Fruta: banana 

LANCHE  DA  TARDE 
Enroladinho de queijo Suco de uva Fruta: melão 

Pão de queijo Suco de caju Fruta: manga 
 Feriado Bombocado Suco de maracujá Fruta: melancia 

Brioche c/ manteiga Suco de morango Fruta: banana 


