
CARDÁPIO

SETEMBRO 1ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

DIOGO 02/set Suco natural de laranja, 2 roscas, requeijão 420 g, gelatina (20 copos 200 ml).

FELIPE 03/set  Limonada,pastel assado (4 unid. p/criança), salada frutas(separadas)+ leite condensado(1).

ISABELLE 04/set Vitamina de morango, pão doce padaria (25), presunto, requeijão 420g, maçã (20 unid).

ISAC 05/set Suco nat. maracujá c/ inhame, pão de queijo (3 p/ criança), banana (25), mel (1 pote).

ISADORA 06/set Suco de uva(garrafinha/polpa),pão de queijo (3 p/criança),milho cozido(12espigas partidas).

2ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

IURY 09/set Suco uva (garrafinha ou polpa), pão francês (25 unid) c/ carne moída, maçã (20 unidades).

LAVÍNIA 10/set  Limonada,pastel assado (4 unid. p/criança), salada frutas(separadas)+ leite condensado(1).

LUÍS FELIPE 11/set Suco de caju (garrafinha ou polpa), pão francês, manteiga (200g), iogurte (20 unid.).

MARIANA 12/set Suco maracujá, bisnaguinha (5 pacts.), requeijão 420 g, milho cozido (12 espigas partidas).

OLIVIA 13/set  Achocolatado caseiro, biscoito maisena (6 pacotes), barrinha de cereal (20 unidades).

3ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

RYAN 16/set Suco de caju, pão francês (25 unid.), presunto, muçarela,  laranja (20 unidades).

ANIVERSÁRIO VALENTINA 17/set Suco à escolha da criança, cachorro-quente (molho à parte), bolo, sorvete (2 potes).

SAMYLLA 18/set Suco nat. maracujá c/ inhame, pão de forma (3),patê de frango (à parte), banana (25),mel.

SOFIA 19/set Suco de caju (garrafinha/polpa), pão de queijo (3 p/ criança), pipoca caseira(20 saquinhos). 

ALICE 20/set Achocolatado, pão francês (25 unid.), manteiga (200g), iogurte de morango (20 unidades).

4ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

ANA LAURA 23/set Suco nat. maracujá c/ inhame, pão de forma (3),patê de frango (à parte), banana (25),mel.

ARTHUR 24/set Suco de uva(garrafinha/polpa),pão de queijo (3 p/criança),milho cozido(12espigas partidas).

CAMILA 25/set Suco nat. de maracujá, pão doce (25), presunto, requeijão 420 g, iogurte morango (20).

CLARA 26/set Suco de caju (garrafinha), mini esfirra carne e/ou frango (60 unid.), leite fermentado (40).

DAVI 27/set Suco nat. laranja c/ morango, bolo de cenoura c/ cobertura, pipoca salgada (20 saquinhos). 

5ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

DIOGO 30/set Suco de uva, pão francês (25 unidades), presunto e muçarela, gelatina (20 copos 200 ml).

Quantidade de suco: 04 litros

Quantidade de crianças: 20

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

DANIELA PORCARO 1º ANO "A" - SUPERMERCADO DA VILA CALASANZ

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 sob responsabilidade dos pais, a troca com outra criança. 3) As frutas 

deverão vir lavadas. 4) O Lanche deverá vir com a criança às 13 horas.

Lanche Coletivo


