
SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA
01/nov 02/nov

Mini esfiha de queijo
Pão de hot dog integral 

com creme de ricota FERIADO

Suco de laranja
Pera

Tangerina
05/nov 06/nov 07/nov 08/nov 09/nov

Mini pão de queijo Mini pão francês com 
patê de cenoura Biscoito de Polvilho Pãozinho de centeio 

com queijo branco 
Pãozinho de leite com 

requeijão Mini esfiha de carne Mini pão de parmesão 
com patê de espinafre Milho verde cozido RECESSO

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

Mamão Melancia Maçã Melancia 
12/nov 13/nov 14/nov 15/nov 16/nov

Pãozinho australiano 
com pate de ervas

Pãozinho de fuba com 
queijo

Mini pão  integral com 
cottage temperada 

Mini pão de queijo Bolo caseiro de laranja Torta de queijo com 
brocolis FERIADO PONTE

Suco de goiaba Suco de melão com 
limão

Suco de melancia com 
hortelã

Maçã Manga Melão 
Mamão Laranja Banana
19/nov 20/nov 21/nov 22/nov 23/nov

Pãozinho meia lua com 
pate de cenoura

Mini ciabatta com cream 
cheese 

Mini pastel integral de 
ricota com requeijão + 
palitinho de cenoura

PONTE FERIADO Mini pão de queijo Torta caseira de carne 
moída 

Pão de batata com pate 
de tomate

Suco de laranja com 
cenoura Suco de melão Suco de maracujá

Melão Banana Melancia
Mamão Laranja Maça

26/nov 27/nov 28/nov 29/nov 30/nov

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

Pãozinho de azeitona 
com pate de ervas

Mini esfirra de espinafre 
com ricota

Mini pão francês integral 
com requeijão 

Soft roll com patê de 
ervas finas

Pãozinho de beterraba 
com patê de grão de 

bico
Biscoito integral com 

patê de tomate

Pão de cenoura com 
requeijão 

Suco de melancia Suco de goiaba Leite batido com 
maracujá

Suco de melão com 
hortelã Suco de abacaxi

Abacaxi Maçã Banana Maçã Manga
Banana Melão Melancia Mamão Laranja 
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MANHÃ E TARDE

Observações:
Cardápio sujeito à alterações.

Qualquer dúvida, entrar em contato com a nutricionista responsável.
www.nutrical.com.br
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