
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA
31/jul 01/ago 02/ago 03/ago

Biscoito integral com creme 
de ricota

Pão de azeitona com 
requeijão

Torta caseira de milho e 
frango 

Mini pão de queijo + tirinhas 
de pepino

Pãozinho australiano com 
pate de ervas

Bolo caseiro de cenoura 
com coco

Mini pão de cenoura com 
queijo 

Biscoito de gergelim com 
cream cheese

Suco de laranja Suco de goiaba Suco de melancia Suco de abacaxi
Maçã Mamão Melão Melancia

Abacaxi Laranja Abacaxi Salada de frutas
ATACADISTA/BAGEL BAGEL BAGEL ATACADISTA

06/ago 07/ago 08/ago 09/ago 10/ago

Milho verde cozido Bolo caseiro de banana com 
canela e uva passa Mini empada de palmito Pãozinho de orégano com 

queijo branco 
Biscoito de polvilho + 
palitinhos de cenoura

Pãozinho de leite com 
requeijão Mini esfiha de frango Mini pão de parmesão com 

patê de espinafre Mini pão de queijo Pão frances integral com 
creme de ricota 

Suco de maracujá Suco de laranja Suco de melão Suco de manga Suco de melancia
Maçã Melão Mamão Banana Mamão 

Mamão Melancia Maçã Melancia Melão 
ONOFRE/BAGEL ATACADISTA/BAGEL ONOFRE/BAGEL BAGEL /MAJESTADE ATACADISTA/BAGEL

13/ago 14/ago 15/ago 16/ago 17/ago

Pãozinho australiano com 
pate de ervas

Pãozinho de fuba com 
queijo

Mini pão  integral com 
cottage temperada Torta caseira de legumes

Mini pão de beterraba com 
queijo branco + tomatinho 

cereja

Mini pão de queijo Bolo caseiro de laranja Torrada magic toast integral 
com patê de milho 

Biscoito integral com creme 
de ricota 

Triângulos de pão de forma 
integral com cream cheese 

temperado 
Suco de limão com maçã Suco de melão Vitamina de frutas Suco de laranja Suco de goiaba

Maçã Maçã Melão Maçã Banana
Mamão Laranja Banana Abacaxi Mamão

BAGEL/MAJESTADE BAGEL/ATACADISTA BAGEL/ ATACADISTA ATACADISTA BAGEL
20/ago 21/ago 22/ago 23/ago 24/ago

Mini esfirra de espinafre com 
ricota Bolo caseiro de beterraba Pãozinho meia lua com pate 

de grão de bico
Pãozinho de centeio com 

cream cheese 
Mini esfiha de carne + 
palitinhos de beterraba 

Pão de cenoura com 
requeijão Soft roll com crean cheese Pão de espinafre com queijo Mini pão de queijo Pão de batata com requeijão

Suco de abacaxi Suco de maracujá Suco de laranja com 
cenoura Suco de melão Suco de limão com maçã

Maçã Abacaxi Melão Banana Melancia 
Laranja Banana Mamão Laranja Maça

MAJESTADE/BAGEL ATACADISTA/BAGEL AMOR DE LUA/BAGEL BAGEL /MAJESTADE MAJESTADE/BAGEL
27/ago 28/ago 29/ago 30/ago 31/ago

Milho verde cozido Mini pão de queijo Bolo caseiro de maçã com 
canela

Mini esfiha de carne Biscoito de polvilho + 
palitinhos de cenoura

Mini pão francês integral 
com requeijão 

Pãozinho de fubá com patê 
de atum 

Biscoito integral com patê de 
tomate

Pão de hot dog integral com 
creme de ricota Torta caseira de queijo

Suco de melancia Suco de goiaba Leite batido com maracujá Suco de limão com maçã Suco de melancia
Abacaxi Maçã Banana Pera Mamão 
Banana Melão Melancia Tangerina Manga

HORTFRUT/BAGEL MAJESTADE/BAGEL ATACADISTA ONOFRE/BAGEL ATACADISTA
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Mini pão de cenoura com 
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Maçã Mamão Melão Melancia

Abacaxi Laranja Abacaxi Salada de frutas
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ONOFRE/BAGEL ATACADISTA/BAGEL ONOFRE/BAGEL BAGEL /MAJESTADE ATACADISTA/BAGEL

13/ago 14/ago 15/ago 16/ago 17/ago
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Pãozinho australiano com 
pate de ervas

Pãozinho de fuba com 
queijo

Mini pão  integral com 
cottage temperada Torta caseira de legumes

Mini pão de beterraba com 
queijo branco + tomatinho 

cereja

Mini pão de queijo Bolo caseiro de laranja Torrada magic toast integral 
com patê de milho 

Biscoito integral com creme 
de ricota 

Triângulos de pão de forma 
integral com cream cheese 

temperado 
Suco de limão com maçã Suco de melão Vitamina de frutas Suco de laranja Suco de goiaba

Maçã Maçã Melão Maçã Banana
Mamão Laranja Banana Abacaxi Mamão

BAGEL/MAJESTADE BAGEL/ATACADISTA BAGEL/ ATACADISTA ATACADISTA BAGEL
20/ago 21/ago 22/ago 23/ago 24/ago

Mini esfirra de espinafre com 
ricota Bolo caseiro de beterraba Pãozinho meia lua com pate 

de grão de bico
Pãozinho de centeio com 

cream cheese 
Mini esfiha de carne + 
palitinhos de beterraba 

Pão de cenoura com 
requeijão Soft roll com crean cheese Pão de espinafre com queijo Mini pão de queijo Pão de batata com requeijão
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MAJESTADE/BAGEL ATACADISTA/BAGEL AMOR DE LUA/BAGEL BAGEL /MAJESTADE MAJESTADE/BAGEL
27/ago 28/ago 29/ago 30/ago 31/ago

Milho verde cozido Mini pão de queijo Bolo caseiro de maçã com 
canela Mini esfiha de carne Biscoito de polvilho + 

palitinhos de cenoura
Mini pão francês integral 

com requeijão 
Pãozinho de fubá com patê 

de atum 
Biscoito integral com patê de 

tomate
Pão de hot dog integral com 

creme de ricota Torta caseira de queijo

Suco de melancia Suco de goiaba Leite batido com maracujá Suco de limão com maçã Suco de melancia
Abacaxi Maçã Banana Pera Mamão 
Banana Melão Melancia Tangerina Manga

HORTFRUT/BAGEL MAJESTADE/BAGEL ATACADISTA ONOFRE/BAGEL ATACADISTA
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