
CARDÁPIO

NOVEMBRO 1ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

ARTUR 01/nov Torrada(3 pctes grde), 1 pote grde de requeijão, suco de uva, 20 fermentados.

2ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

BIANCA 04/nov 25 mistos-quentes, suco de maracujá, 10 espigas de milho cozido partido ao meio.

CAMILLA 05/nov 3 bolos comum(redondo), 1 pote grd.de requeijão, suco de laranja,10 laranjas descascadas.

CALEBE 06/nov 3 pctes de pão bisnaguinha, 1 pote grande de creme cheese, suco de caju, 25 bananas.

DAVI 07/nov 4 pctes biscoito de maisena,1 pote médio de manteiga, suco de uva, 10 maçãs. 

GUSTAVO 08/nov 2 roscas fatiadas, 1 pote grde de creme cheese, achocolatado, 25 bananas.

3ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

HEITOR 11/nov Pastel assado (3por cr/), suco de laranja, 10 maçãs.

JÚLIA VALENTE 12/nov 5 pctes de biscoito polvilho grde, suco de uva, 20 fermentados.

JÚLIA JARDIM 13/nov
4 pctes de biscoito "Água e sal", 1 pote de creme de ricota, suco de acerola,

20 laranjas descascadas.

LIZ 14/nov Mini pão de sal (25),peito de peru e muçarela a parte, achocolatado, 25 bananas.

FERIADO 15/nov FERIADO

4ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

MANUELA 18/nov 2 pctes de pão de forma, peito de peru e muçarela a parte, suco de laranja, 25 bananas.

MARIA CECÍLIA 19/nov
Ovinhos de codorna descascados (3 por cr/), 5pctes biscoito Salpet tradicional,

1 pote grde de requeijão, suco de acerola, 10 maçãs.

MARIA FERNANDA 20/nov 25 pães doce, 1 queijo Minas, 1 pote de manteiga, suco de uva, 25 bananas.

MARIANA 21/nov Pão de queijo(3 por cr/), achocolatado, 3cxs de uva s/ semente

MARINA 22/nov 5 pctes de biscoito polvilho grde, suco de caju, 20 iogurtes de Morango.Recesso do dia do Professor

5ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

MIGUEL 25/nov 25 mistos-quentes, suco de laranja, 10 laranjas descascadas.

RAFAEL 26/nov Bolo de cenoura c/ cobertura a parte, suco de maracujá, 10 maçãs.

SARA 27/nov 1 pcte de biscoito tipo "Club Social" por cr/, 1 pote de requeijão,suco de caju, 25 bananas.

BERNARDO BOMFIM 28/nov 4 pctes biscoito de maisena,1 pote médio de creme cheese, suco de uva, 3 cxs. Uva s/ semente.

BERNARDO SIMAN 29/nov 2 roscas fatiadas, 1 pote grande de manteiga, achocolatado, 10 maçãs.

Quantidade de suco: 3,5 L

Quantidade de crianças: 20

Carinho, higiene e cuidado nunca são demais. "Nossas crianças" merecem! Atenciosamente, 

ANA PAULA ROMANI / Infantil 4/A

Atenção:  1) O cardápio não deverá ser alterado. 2) Se acontecer algum imprevisto e a criança não puder 

vir no dia do seu lanche, fica por responsabilidade dos pais a troca com outra criança. 3) As frutas deverão 

vir lavadas. 4) O Lanche deverá vir com a criança

Lanche Coletivo


