
 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

12/09/22 13/09/22 14/09/22 15/09/22 16/09/22 17/09/22

Carne assada ao molho Bife suino grelhado Peixe à Dorê 
Frango em cubos com 

legumes
Bife de carne acebolado 

Isca Mista Acebolada 

(carne e calabresa)

Toscana de frango acebolada Frango de ensopado Almôndegas ao Molho
Ensopado de carne com 

verduras 
Frango c/ batatas Silverinha de frango 

Abobrinha recheada com soja 
Banana da terra com proteina 

de soja 
Quibe de proteina de soja

Arroz c lentilha e cebolas 

douradas 
Grão de bico acebolado

Moqueca de banana com 

soja 

Purê misto Macarrão ao alho e oleo cuscuz temperado Pirão Farofa de couve legumes sautê 

Arroz branco,  Feijão carioca Arroz branco,  Feijão carioca Arroz,  Feijão carioca. Arroz branco,  Feijão carioca Arroz branco,  Feijão carioca.
Arroz branco,  Feijão 

carioca.

Abobora com grão de bico chuchu com milho Batata c ervilha Beterraba ralada Abóbora feijão fradinho 

Pepino e Repolho roxo Alface eTomate 
Repolho verde - abobora 

ralada 
Pepino e Repolho roxo Alface e cenoura Beterraba c ervilha 

Maçã /  Paçoca Mamão / doce de leite  
Banana/goiabada com creme 

de leite 
Melancia /bananninha

Tangerina / pudim de 

chocolate  
Laranja  / cocada 

Acerola genipapo cajú acerola manga goiaba

File de frango a delicia Cozidão carne c legumes 
Frango assado ao molho de 

ervas 
File de peixe assado Bife suino acebolado 

Isca de figado acebolada Steck acebolado toscana acebolada Almondegas ao molho Linguiça de frango 

Bolinho de cenoura com soja Bolinho de grão de bico
Proyeína de soja com 

legumes

Abobrinha recheada com 

proteina de soja 
Quibe de trigo 

macarrão ao molho Pirão moqueca de banana com soja 
Macarrão de cenoura ao 

molho com soja
Legumes salteados

Arroz branco, feijão carioca Arroz branco, canja Arroz branco, feijão carioca Arroz, sopa Arroz branco, feijão carioca

Batata com milho Beterraba com ervilha abóbora com milho verde Couve refogado, cenoura Cenoura grão de bico

Tomate com cebola e 

pimentão 
Alface c/ repolho verde Repolho roxo e acelga Alface tomate Pepino com alface

Laranja / doce de leite maçã / Paçoca Melancia / pé de moleque Mamão / Pudim de baunilha  Tangerina / doce de leite 

Acerola goiaba cajú umbú manga
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Saladas cozida

Saladas crua

Sobremesa

Bebida

Prato Principal

ITEM

Guarnições
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Cardápio poderá sofrer alterações.

Sugestões poderão ser enviadas ao RH e/ou a Grupo Facilitti

Opção vegetariana

Guarnições
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