
COLÉGIO SINODAL - BILÍNGUE 



NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL: Francine Wiest        CRN: 10454                                                                                                                             ANO: 2019

  CARDÁPIO SEMANAL  DE 14/10 a 18/10





ALMOÇO



SALADA

FOLHAS



SALADA COZIDA



SALADA CRUA



SUCO



SOBREMESA

·          Cardápio sujeito a mudanças de acordo com a oferta do mercado.



·          É oferecido água no almoço.
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 SEGUNDA-FEIRA



feriado



-



-



-



-



-

·          Cardápio sujeito a mudanças de acordo com a oferta do mercado.



·          É oferecido água no almoço.
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TERÇA-FEIRA



arroz branco

arroz integral

feijão

língua com ervilha

moída ao molho

purê de batatas

legumes assados



alface

azedinho



beterraba



repolho com maionese



água saborizada



fruta

·          Cardápio sujeito a mudanças de acordo com a oferta do mercado.



·          É oferecido água no almoço.
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 QUARTA-FEIRA



arroz integral

feijão

carreteiro

couve a mineira

cenoura na manteiga

molho de tomate



alface

rúcula



maionese de batatas



tomate com cebola



água saborizada



fruta

·          Cardápio sujeito a mudanças de acordo com a oferta do mercado.



·          É oferecido água no almoço.
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 QUINTA-FEIRA 



arroz branco

arroz integral

feijão

moela

iscas de frango aceboladas

polenta cremosa

bolinho nutritivo



alface

almeirão



grão de bico



beterraba



água saborizada



fruta

·          Cardápio sujeito a mudanças de acordo com a oferta do mercado.



·          É oferecido água no almoço.
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 SEXTA-FEIRA



arroz branco

arroz integral

feijão

suíno de panela

kafta ao molho de hortelã

repolho agridoce

batata doce assada



alface

mix de folhas verdes



couve chinesa



repolho roxo



água saborizada



mousse de chocolate

·          Cardápio sujeito a mudanças de acordo com a oferta do mercado.



·          É oferecido água no almoço.


