
CARDÁPIO

Março 1ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

THÉO 02/mar 2 pctes de bisnaguinha integral s/lactose, creme de ricota s/ latose,suco de uva, 4kiwis/ 5 maçãs.

ANNA 03/mar 3pctes biscoito polvilho(1 s/lactose), suco de acerola, 17 bananas prata

HELENA 04/mar 3 Pães de queijo p/cr/( 5s/ lactose), suco de maracujá, 2 cx de uva s/ semente.

ISADORA 05/mar Torta de liquidificador c/ recheio de frango, suco de laranja c/ cenoura (coado), 10 maçãs.

JOÃO HENRIQUE
06/mar

3pctes biscoito "Água e sal". 17 palitinhos de ovinho de codorna c/ tomate cereja temperado c/

sal e azeite, suco de caju, 17 bananas prata.

2ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

JOÃO MARCELO 09/mar Pastel assado( 3p/ cr.), suco de maracujá, 10 milhos cozidos partido ao meio.

LAILA 10/mar
Bolo redondo natural (2), 10palitinhos de cenoura baby e  tomatinhos cereja temperados c/ sal e 

azeite, suco de uva, 17 fermentados ( 1 s/ lactose)

LARA 11/mar Mini pão de sal(17), manteiga s/ lactose, achocolatado, 17 bananas prata.

LIZA 12/mar 17 mistos só c/ queijo branco(s/ Lactose), suco de limão c/ melão(coado), 17 pctes pipoca.

LUÍSA BRAGA 13/mar Pão de forma integral, patê de frango, suco de maracujá, 17 iogurtes ( 1s/ lactose)

3ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

LUIZA TEIXEIRA 16/mar 3 pctes de biscoito de maisena, requeijão s/ lactose, suco de abacaxi, 10 maçãs.

MARIA FERNANDA 17/mar Bolo de cenoura, achocolatado, 17 potinhos de gelatina s/ açúcar.

MARTIN 18/mar 3 pães de queijo p/ cr.( 5 s/ lactose) água de coco, 17 bananas prata.

MATEUS 19/mar Mini pão de sal (17), queijo branco s/ lactose, suco de uva, 2 cxs. de uva s/ semente.

MIGUEL 20/mar 3 pctes de biscoito polvilho ( 1s/ lactose), cubinhos de ricota c/ azeite e orégano, suco de caju, 10 maçãs.

4ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

PEDRO 23/mar 3 pctes de biscoito "água e sal",creme cheese, suco de uva, melancia em pedaços.

PÉROLA 24/mar
3 pctes de torradinha integral s/ lactose, requeijão s/ lactose, suco de acerola,

17 potinhos de salada de frutas.

THÉO 25/mar  2 roscas, 1 creme de ricota, suco de maracujá, 5 pêras e 1 cx. de morango.

ANNA 26/mar
Broa de fubá( 1 tabuleiroM), cubinhos de queijo branco c/ tomatinhos cereja temperados c/ azeite 

e óregano,suco de caju e 17bananas prata.

HELENA 27/mar 2 pctes Bisnaguinhas s/ lactose, achocolatado, meio melão e 5 maçãs.

5ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

ISADORA 30/mar Mini pão de sal(17), creme de ricota, suco de uva, 17 fermentados ( 1s/ lactose).

JOÃO HENRIQUE 31/mar Quibe assado( 1 tabuleiro M), suco de laranja c/ morango( Coado), 17 bananas prata.

Quantidade de suco: 3 litros

Quantidade de crianças: 17

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. 5) Não trazer o suco de UVA em garrafas de 

vidro. 

Lanche Coletivo


