
 

 

ESCOLA QUINTAL DA VOVÓ  

CARDÁPIO SEMANAL 

Código: CA001  

Data elaboração: 15/08/2019 

Revisão: 00 

SEGUNDA (02/12) TERÇA (03/12) QUARTA (04/12) QUINTA (05/12) SEXTA (06/12)

VERDURAS E LEGUMES Espinafre refogado Cenoura com ervilha
Alface americana e cenoura 

ralada

Salada de grão de bico com 

tomate e pepino

Alface lisa e beterraba 

cozida

PRATO PRINCIPAL Panqueca de Queijo com 

tomate e molho de tomate
Strogonoff de Carne Coxa e sobrecoxa assada

Almondega de carne com 

aveia ao molho sugo

Lombo suíno desfiado com 

molho

ACOMPANHAMENTO Arroz e feijão carioca Arroz e purê de batata Arroz e Lentilha
Macarrão parafuso alho e 

óleo
Arroz, feijão carioca 

FRUTA DO DIA Uva Laranja Maçã Pêssego Banana

SOPA Feijão, batata e espinafre
Mandioquinha cenoura 

chuchu ervilha e frango

Creme de lentilha com 

frango, cenoura e macarrão

Creme de grão de bico com 

carne e cenoura e macarrão
Frango, batata e beterraba

LANCHE DA TARDE
Bolachinha de banana e 

suco de manga

Pão de forma integral com 

patê de frango e cenoura 

caseiro suco de maracujá

Iogurte com granola mamão com aveia Salada de frutas

SEMANA 01
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Código: CA001  
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Revisão: 00 

SEGUNDA (09/12) TERÇA (10/12) QUARTA (11/12) QUINTA (12/12) SEXTA (13/12)

VERDURAS E LEGUMES Escarola refogada Alface e tomate Salada de chuchu com ovos couve manteiga alho e oleo alface crespa

PRATO PRINCIPAL
Escondidinho de proteina 

de soja com mandioquinha

rocambole de carne com 

legumes

Frango em tiras com molho 

de laranja
Carne de panela 

File mignon suíno ao molho 

de ervas

ACOMPANHAMENTO Arroz e feijão carioca Arroz e feijão carioca Arroz e grão de bico Arroz e Feijão preto
Arroz com vagem e purê de 

abóbora

FRUTA DO DIA Melancia Pessego Abacaxi Laranja Morango

SOPA
Feijão, mandioquinha e 

Escarola
Carne com legumes

Grão de bico com chuchu e 

frango e batata

Carne, batata, ervilha e 

cenoura
Canja

LANCHE DA TARDE
Paquequinha de banana e 

suco de laranja com mamão

Milho cozido e suco de 

goiaba

Pão de forma integral com 

requeijão e suco de  laranja 

com cenoura

 Sorbet Morango com 

banana
Salada de frutas com aveia

SEMANA 02
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SEGUNDA (16/12) TERÇA (17/12) QUARTA (18/12) QUINTA (19/12) SEXTA (20/12)

VERDURAS E LEGUMES Alface e cenoura cozida
Beterraba cozida e alface 

crespa
Abobrinha refogada Tomatinho com ervilha Brócolis com couve flor

PRATO PRINCIPAL Omelete de legumes Panqueca de frango
Carne assada com molho 

madeira
Filé de coxa refogado Sant peter grelhado 

ACOMPANHAMENTO Arroz e feijão Branco Arroz feijão carioca Arroz e feijão preto
Arroz e purê de 

madioquinha
Arroz e feijão carioca 

FRUTA DO DIA Banana Maça Uva Pokan Ameixa

SOPA Feijão branco com legumes Frango com legumes
 Carne, abobrinha e 

macarrão

Frango, mandioquinha e 

ervilha
Frango, batata e brócolis

LANCHE DA TARDE Pipoca e suco de laranja
Suco melancia e limão com 

torta de legumes

Brusqueta (pão integral) de 

tomate com queijo suco de 

maracujá

Banana com iogurte e aveia Salada de frutas

SEMANA 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


