
CARDÁPIO

MAIO 1ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

FERIADO 01/mai FERIADO

DAVI 02/mai Suco de laranja, bolo comum, uva

FABRÍCIO 03/mai Limonada, 2 pcts de bisnaguinha, 1 queijo frescal, 14 bananas prata

2ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

GUILHERME NUNES 06/mai suco de caju, quibe assado, 6 maçãs

GUILHERME RODRIGUES 07/mai suco de uva ,12 Pães de sal, 1 pote pequeno de manteiga, 6 peras

ISABELLA 08/mai suco de maracujá,1 pct de pão de forma, 14 fatias de peito de peru,mamão picadinho 

MARIA CLARA 09/mai Achocolatado caseiro,  2 pcts de biscoito água e sal, 1 pote de cream cheese, pipoca (1 pct por criança)

RAFAEL 10/mai Suco de acerola, pão de queijo (3 por criança), 1 danoninho por criança

3ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

RICARDO 13/mai Suco de laranja, bolo de chocolate , gelatina

SOFIA 14/mai Suco de maracujá, tirinhas de frango (3 por criança), melão picadinho

ALICE 15/mai Suco de uva, pãozinho sirio, patê de frango, 14 bananas

ARTUR 16/mai limonada, pastelzinho assado(3 p/ criança) , uva sem semente

BENTO 17/mai Iogurte de morango ( garrafinha), biscoito de polvilho( pequenininho), 8 laranjas descascadas

4ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

DAVI 20/mai Suco de uva Integral, 14 mini pães, carninha moída, 6 maçãs

FABRÍCIO 21/mai Suco de laranja, biscoitinho passatempo(sem recheio), melão picadinho

GUILHERME NUNES 22/mai Suco de abacaxi, rosquinha de nata (caseira), 8 maçãs

GUILHERME RODRIGUES 23/mai Suco de acerola, misto quente , 14 bananas

ISABELLA 24/mai Suco de maracujá, mini pizza  frango/presuntoRecesso do dia do Professor

5ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

MARIA CLARA 27/mai Suco de caju, tortinha de frango, gelatina

RAFAEL 28/mai Suco de uva, bolo de cenoura, (cobertura a parte), 6 peras

RICARDO 29/mai Limonada, bolo de limão ( cobertura a parte),  pipoca 

SOFIA 30/mai Achoclatado caseiro, 12  pãezinhos  de sal, 12 fatias de presunto e  mussarela, 14 bananas

ALICE 31/mai Suco de laranja, pastelzinho assado ( por criança), leite fermentado ( 2 por criança)

Quantidade de suco: 3 LITROS

Quantidade de crianças: 12 CRIANÇAS

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

JULIANA JÚDICE / MATERNAL 2 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 


