
 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SABADO 

19/09/22 20/09/22 21/09/22 22/09/22 23/09/22 24/09/22

Bisteca Suína ao Molho de 

Abacaxi
Carne assada ao molho Peixe vinagrete  Frango assado  dobradinha Bife de panela

Filé de frango grelhado Linguiça de frango Cozidão baiano Almondegas ao molho Frango cremoso Toscana mista 

Strogonoff de carne de soja 
Bolinho de batata doce com 

proteina de soja 

Escondidinho de cara com pnt 

de soja 

Hamburguer de grão de bico 

com molho de tomate

Escondidinho de legumes com 

soja 
Abobrinha recheada com soja 

Aipim delícia cuscuz colorido Pirão Macarrão ao alho e óleo Couve com laranja Legumes refogados 

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

cenoura com grão de bico Beterraba ervilha Batata c milho Abóbora c batata Batata c cenoura beterraba grão de bico 

Alface e tomate  Repolho roxo e pepino Repolho verde  e Beterraba tomate e pepino Alface e tomate Beterraba e Repolho verde

Melão / doce de goiaba Banana /Pudim de chocolate laranja / doce de banana maçã/Paçoca melancia  / doce de leite mamão / bananinha 

acerola goiaba caju goiaba manga genipapo

Bife de fígado acebolado Ísca de carne Ensopado de frango File de frango grelhado Carne assada 

Fricassê de frango Amondegas ao molho Picadinho Rico 
Jardineira de carne com 

legumes 
File de frango ao molho 

Moqueca de banana com grão de 

bico
Quibe de pts 

charutinho de repolho com 

soja 
abobrinha recheada com soja 

moqueca de banana da terra c/ 

proteína de soja

Purê de batata Macarrão ao alho e óleo Farofa rica Polenta cremosa Legumes salteados

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

batata doce milho Beterraba ervilha Abóbora grão de bico Cenoura - batata Repolho com couve refogados

Alface e tomate Acelga e pepino Repolho roxo c tomate Beterraba ralada repolho Alface e pepino

Laranja /Paçoca Maçã/ cocada Melancia / bananinha 
Banana /goiabada c creme de 

leite 
Tangerina /pé de moleque 

manga goiaba acerola goiaba caju

Aprovado por: Valdivia Santana

Nutricionista UNILAB/Malês

SIAPE 1336308

Cardápio poderá sofrer alterações.

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

Opção vegetariana

Guarnições

Prato base

Saladas crua

Sobremesa

Bebida

Prato Principal
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Saladas cozida

Saladas crua

Sobremesa

Bebida

Prato Principal

Opção vegetariana
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Guarnições

Prato base

Saladas cozida

ITEM


