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CARDÁPIO DE JUNHO 2017 

SEMANA 1 SEGUNDA-FEIRA  TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA  QUINTA-FEIRA – 
01/06/2017 

SEXTA-FEIRA 
02/06/2017 

CAFÉ DA 
MANHÃ 

 
 

 
 
 

-------------------- 

 
 

 
------------------ 

 
 
 

 
 
 

-------------------- 

1 xícara de 
café preto 

1 fatia média 
de pão caseiro 
com doce de 

fruta 

1 xícara de 
café com leite 
1 fatia média 

de pão caseiro 
com margarina 

LANCHE DA 
MANHÃ 

 
 

 
 
 

-------------------- 

 
 
 

--------------- 

 
 
 

---------------- 

1 fatia média 
de torta 

salgada de 
frango com 

legumes 

 
1 fatia média 

de bolo 
simples 

 

LANCHE DA 
TARDE 

 
 
 

--------------------- 

 
 
 

----------------- 

 
 
 

----------------- 
 

 

1 xícara de 
café preto 

Torta salgada 
de frango c/ 

legumes 
 

1 copo de suco 
1 fatia média 

de bolo 
simples 

SEMANA 2 SEGUNDA-FEIRA – 
05/06/2017 

TERÇA-FEIRA – 
06/06/2017 

QUARTA-FEIRA – 
07/06/2017 

QUINTA-FEIRA – 
08/06/2017 

SEXTA-FEIRA – 
09/06/2017 

CAFÉ DA 
MANHÃ 

 

1 xícara de café 
preto 

5 bolachas 
Maria 

 

1 xícara de 
café preto 

1 fatia média 
de pão caseiro 
com doce de 

fruta 

1 xícara de café 
preto 

1 fatia média de 
bolo de cenoura 

 

1 xícara de 
café com leite 
1 fatia média 

de pão caseiro 
com margarina 

 
 

1 xícara de 
café preto 

1 fatia média 
de cuca de 

farofa 

LANCHE DA 
MANHÃ 

Risoto de frango 
Salada 

 

1 xícara de 
café preto 

Bolo simples 
fruta 

 

1 xícara de café 
com leite 

1 fatia média de 
pão caseiro com 

margarina 
 

1 xícara de 
café preto 

1 fatia de cuca 
de farofa 

 
 

1 xícara de 
café preto 

Pizza caseira 
 



LANCHE DA 
TARDE 

1 xícara de café 
preto 

1 fatia média de 
pão caseiro com 

doce de fruta 
 

Polenta 
cremosa com 
carne moída 

Salada 

1 xícara de café 
com leite 

1 fatia média de 
bolo de cenoura 

 
 
 
 
 

Sopão de 
feijão 

1 xícara de 
café com leite 
Pizza caseira 

 

SEMANA 3 SEGUNDA-FEIRA – 
12/06/2017 

TERÇA-FEIRA – 
13/06/2017 

QUARTA-FEIRA – 
14/06/2017 

QUINTA-FEIRA – 
15/06/2017 

SEXTA-FEIRA – 
16/06/2017 

CAFÉ DA 
MANHÃ 

1 xícara de café 
com leite 

4 bolachas água 
e sal 

1 xícara de 
café preto 

1 fatia média 
de pão batido 
com margarina 

1 xícara de café 
preto 

1 fatia média de 
cuca de farofa 

 
 

 
FERIADO 

1 xícara de 
café com leite 

5 bolachas 
Maria 

LANCHE DA 
MANHÃ 

1 xícara de café 
preto 

Torta salgada de 
frango com 

legumes 
 

1 xícara de 
café preto 

Bolo simples 
 

Risoto de frango 
Salada 

 
 

FERIADO 
 

Sopa de 
lentilha 

 

LANCHE DA 
TARDE 

1 xícara de café 
preto, 1 fatia 

média de 
torta salgada de 
carne moída e 

legumes 
 
 

Sopa de 
lentilha 

Creme de 
chocolate 

fruta 

 
 

FERIADO 
 

1 xícara de 
café com leite 
Torradinhas 

com margarina 
 

 

SEMANA 4 SEGUNDA-FEIRA – 
19/06/2017 

TERÇA-FEIRA – 
20/06/2017 

QUARTA-FEIRA – 
21/06/2017 

QUINTA-FEIRA – 
22/06/2017 

SEXTA-FEIRA – 
23/06/2017 

CAFÉ DA 
MANHÃ 

 

1 xícara de café 
com leite 

5 bolachas água 
e sal  

 

1 xícara de 
café preto 

1 fatia média 
de pão caseiro 
com doce de 

fruta 

1 xícara de café 
com leite 

1 fatia média de 
bolo simples 

 
 
 

 

 

1 xícara de 
café preto 

1 fatia média 
de pão batido 

com margarina 
 

1 xícara de 
café preto 

1 fatia média 
de cuca de 

farofa 
 

LANCHE DA 
MANHÃ 

 
 

 
1 fatia média de 
pão batido com 

doce de fruta 
 

Polenta 
cremosa com 

molho de 
frango 

 
 
 

1 xícara de café 
preto 

Pizza caseira 
 

Mandioca com 
carne moída 

Salada 
 

1 xícara de 
café preto 
1 cachorro 

quente 
 

 



LANCHE DA 
TARDE 

 
 

1 xícara de café 
preto 

1 fatia média de 
cuca de farofa 

 
 

Mandioca com 
carne moída 

 

 

Sagú  
Fruta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 xícara de 
café preto 

1 fatia média 
de bolo 

mesclado 
 

 

1 xícara de 
café preto 
1 cachorro 

quente 
 
 

 

 

SEMANA 5 SEGUNDA-FEIRA – 
26/06/2017 

TERÇA-FEIRA – 
27/06/2017 

QUARTA-FEIRA 
28/06/2017 

QUINTA-FEIRA – 
29/06/2017 

SEXTA-FEIRA – 
30/06/2017 

CAFÉ DA 
MANHÃ 

1 xícara de café 
com leite 

5 bolachas 
salgadas com 
doce de leite 

 

1 xícara de 
café preto 

1 fatia média 
de pão caseiro 
com doce de 

fruta 
 

1 xícara de café 
preto 

1 fatia média de 
bolo de cenoura 

 

 

1 xícara de 
café preto 

1 fatia média 
de pão de 
milho com 
margarina 

 

1 xícara de 
café preto 
5 bolachas 

maria 
 
 

 

LANCHE DA 
MANHÃ 

1 fatia média de 
pão caseiro com 

doce de fruta 
 

 

Sopa de feijão 
 

Pizza caseira 
 

 

Macarrão com 
carne moída 

Salada de 
alface 

 
 

 

 
Torta de 

legumes com 
frango 

 

LANCHE DA 
TARDE 

1 xícara de café 
preto 

1 fatia média de 
pão caseiro com 

doce de fruta 
 

1 xícara de 
café preto 

1 fatia média 
de bolo 
simples 

 
 

Risoto de frango 
Salada 

 

 

1 xícara de 
café com leite 
1 fatia de pão 
caseiro com 
margarina 

 
 

 

Mandioca com 
carne moída 

Salada 
 

NUTRICIONISTA: CAREN J. SCHWERT BECK – CRN2 / 12054 

OBS.: Sempre que tiver oferecer fruta para as crianças. 

Cardápio sujeito à alterações. 

“BOM APETITE!!!!! 

 


