
 

 

ESCOLA QUINTAL DA VOVÓ  

CARDÁPIO SEMANAL 

Código: CA001  

Data elaboração: 15/08/2019 

Revisão: 00 

SEGUNDA (30/09) TERÇA (01/10) QUARTA  (02/10) QUINTA (03/10) SEXTA (04/10)

VERDURAS E LEGUMES Brócolis Espinafre ao alho e óleo
Abobrinha refogada com 

tomate
Alface crespa e pepino Cenoura e ervilha

PRATO PRINCIPAL
Quibe de abóbora com 

recheio  de ricota

Picadinho de carne com 

cenoura
Frango assado Macarrão a bolonhesa

Sant peter ao molho de 

limão

ACOMPANHAMENTO Arroz e feijão carioca Arroz e grão de bico Arroz e feijão carioca
Bolinho de arroz assado com 

legumes (cenoura e vagem)
Arroz e purê de inhame

FRUTA DO DIA Maça Laranja Carambola Banana Morango

SOPA (SEM SAL)
Feijão carioca, abóbora, 

brócolis e macarrão

Creme grão de bico, batata, 

espinafre e carne
Canja

Carne moída, cenoura, 

vagem e batata

Inhame. Cenoura, ervilha e 

frango

LANCHE DA TARDE
Panquequinha de banana 

com geléia suco de caju

Creme de banana com 

maracujá

Vitamina de mamão com 

aveia
Iogurte com granola Salada de frutas
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ESCOLA QUINTAL DA VOVÓ 

CARDÁPIO SEMANAL 

Código: CA001  

Data elaboração: 15/08/2019 

Revisão: 00 

SEGUNDA (07/10) TERÇA (08/10) QUARTA  (09/10) QUINTA (10/10) SEXTA (11/10)

VERDURAS E LEGUMES Tomate com alface roxa Escarola ao alho e óleo
Beterraba cozida e alface 

americana
Chuchu com ovos e salsinha Vagem e cenoura

PRATO PRINCIPAL Omelete de abobrinha Sobrecoxa refogada
Pernil desfiado com molho 

de tomate

Bife de panela com tomate 

e cebola
Iscas de frango

ACOMPANHAMENTO Arroz e feijão carioca Arroz e lentilha Arroz e feijão preto Arroz e feijão carioca Arroz e creme de milho

FRUTA DO DIA Goiaba Laranja Abacaxi Maça Banana

SOPA (SEM SAL)
Abobrinha, tomate, 

mandioquinha

Lentilha, frango, escarola e 

batata

Feijão preto, macarrão, 

frango e cenoura

Carne, chuchu, batata e 

salsinha 

Frango, vagem, cenoura e 

arroz

LANCHE DA TARDE
Bolachinha de banana suco 

de melancia com limão

Vitamina de banana com 

morango e aveia

Bolo integral de maçã com 

uva passa e suco de 

maracuja

Suco de laranja com mamão 

e torradinha com azeite 

Salada de frutas com 

granola
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ESCOLA QUINTAL DA VOVÓ 

CARDÁPIO SEMANAL 

Código: CA001  

Data elaboração: 15/08/2019 

Revisão: 00 

SEGUNDA (14/10) TERÇA (15/10) QUARTA  (16/10) QUINTA (17/10) SEXTA (18/10)

VERDURAS E LEGUMES Espinafre refogado
Repolho com cenoura ralada 

refogados
Couve manteiga refogada

Salada de feijão fradinho 

com tomate, pepino e 

salsinha

Alface lisa e tomate

PRATO PRINCIPAL
Panqueca massa de beterraba 

com recheio de queijo branco, 

tomate e mangericão
Filé de Frango cozido

Iscas de carne com moiashi 

ervilha

Almondega de frango 

caseiro ao molho de tomate
Moqueca de tilapia

ACOMPANHAMENTO Arroz e feijão branco Arroz e feijão carioca
Arroz integral e pure de 

mandioquinha

Macarrão parafuso alho e 

óleo
Arroz com cenoura e vagem

FRUTA DO DIA Melancia Carambola Morango Tangerina Melão

SOPA (SEM SAL)
Feijão branco, espinfre e 

macarrão

Frango, cenoura, ervilha e 

mandioca

Carne, couve e 

mandioquinha

Creme de ervilha seca com 

frango e macarrão
Canja

LANCHE DA TARDE

Bolinho de banana com 

cacau , suco de abacaxi com 

morango e hortelã

Suco de maracuja com 

cenoura e chips de batata 

doce

Creme de Banana com 

manga

Suco de laranja com beterraba, 

mini pão com requeijão
Salada de frutas
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ESCOLA QUINTAL DA VOVÓ 

CARDÁPIO SEMANAL 

Código: CA001  

Data elaboração: 15/08/2019 

Revisão: 00 

SEGUNDA (21/10) TERÇA (22/10) QUARTA  (23/10) QUINTA (24/10) SEXTA (25/10)

VERDURAS E LEGUMES
Chuchu com cenoura 

cozidos
Tomatinho com ervilha Ratatouille na forma

Beterraba ralada com alface 

lisa
Couve flor e brócolis

PRATO PRINCIPAL
Hamburguer de proteína de 

soja
Strogonoff de carne File mignon suino assado

Escondidinho de 

mandioquinha com carne
Coxa e sobrecoxa assadas

ACOMPANHAMENTO Arroz e feijão carioca Arroz e batata saute Arroz e feijão preto Arroz e feijão Carioca Arroz e lentilha

FRUTA DO DIA Laranja Maça Kiwi
Abacaxi  com raspas de 

limão
Goiaba

SOPA (SEM SAL)
Feijão carioca, chuchu, 

cenoura e arroz

Carne, batata, ervilha 

abobrinha
Legumes com frango

Carne, mandioquinha e 

beterraba

Creme de lentilha com 

brocolis, frango e macarrão

LANCHE DA TARDE

Suco de couve com maça e 

limão e paozinho com 

requeijão

Creme de abacate com 

cacau

Cookie de banana e maça 

com canela e gengibre, suco 

de maracujá

Pêra cozida com canela 
Salada de frutas com iogurte 

e linhaça

SEMANA 4

 


