
 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

26/09/22 27/09/22 28/09/22 29/09/22 30/09/22 01/10/22

Carne assada ao molho  ferrugem Galinhada  Filé de peixe ao vinagrete Isca de carne a primavera Frango Assado Frango de ensopado 

Isca de frango empanado 
Isca Mista Acebolada (carne e 

calabresa)
Strogonoff de carne Linguiça de frango ao forno Carne moida com legumes Toscana acebolada

Bolinho de grão de bico Proteina de soja com legumes Estrogonofe de grão de bico Bolinho de cenoura com soja Quibe de proteína de soja Estrogonofe de grão de bico

Macarrão ao alho e óleo Purê de batata Aipim gratinado Feijão tropeiro Farofa com couve cuscuz colorido

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

Cenoura com milho Beterraba ervilha Batata cenoura Abóbora grão de bico Batata doce - milho cenoura com milho

Alface e Pepino Alface e Repolho roxo Alface e Beterraba Pepino e Repolho roxo Beterraba e Repolho verde alface com tomate

Melancia  / paçoca laranja / doce de banana maçã / doce de goiaba melão / paçoca Laranja / cocada melancia / doce de banana

goiaba umbú cajú acerola manga goiaba

Frango frito Cubos de carne com legumes Frango a passarinho File de peixe a delicia Moqueca de frango

Carne moída com legumes pernil suino ao molho Bife de fígado Almondegas ao molho figado ao molho 

Hamburguer de proteína de soja
Bolinho de cenoura com 

proteina de soja 
moqueca de banana com soja 

macarrão de cenoura ao molho 

com soja
Bolinho de feijão

Purê de macaxeira Polenta cremosa Legumes sautê macarrão ao alho e óleo cuscuz temperado 

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

 Beterraba  Cenoura com milho Batata Repolho verde beterraba

Acelga com pimentão Alface e cenoura Alface c/ repolho verde Beterraba ralada Tomate com pepino

Melancia / doce de goiaba Tangerina / doce de banana maçã / cocada melão / paçoca Laranja / cocada 

goiaba umbú cajú acerola manga
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Cardápio poderá sofrer alterações.

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