
maio/Junho - 2023

RESTAURANTE

FERIADO
DIA DO TRABALHO

SEGUNDA - 1/05
Mix de folhas com 
tomate

Salada de agrião com 
lentilha e ovos

Arroz/Arroz integral/
Feijão-preto

Costelinha suína assada

Opção: iscas de carne 
grelhadas

Couve refogada

Farofa de ovos com 
cenoura

Sobremesa: 
fruta

Mix de folhas + salada 
de tomate-italiano cru

Salada de berinjela, 
rúcula e mel

Arroz/Arroz integral/
Feijão

Filé de frango grelhado

Opção: bife grelhado

Espaguete quatro 
queijos

Sobremesa: 
fruta

Mix de folhas com 
beterraba ralada + 
vinagrete de tomate 

Salada de folhas com 
abóbora assada, mel e 
sementes

Arroz/Arroz 7 cereais/
Feijão

Bife à milanesa

Opção: ovo

Purê de batata

Sobremesa: 
pavê palha italiana 
fruta

Mix de folhas com 
pimentão + beterrabas 
assadas

Canelone de abobrinha

Arroz/Arroz 7 cereais/
Feijão

Maminha assada

Opção: filé de frango 
grelhado

Mandioca assada na 
manteiga

Vinagrete de feijão- 
-fradinho

Sobremesa: 
musse de limão 
fruta

TERÇA - 2/05 QUINTA - 4/05QUARTA - 3/05 SEXTA - 5/05



maio/Junho - 2023

RESTAURANTE

Mix de folhas + salada 
de tomate, cebola-roxa 
e pepino

Salada de repolho- 
-verde e beterraba 
ralada

Arroz/Arroz 7 cereais/
Feijão

Sobrecoxa assada com 
ervas

Opção: iscas de carne 
grelhadas

Creme de milho

Farofa de pão

Sobremesa: 
fruta

SEGUNDA - 8/05
Mix de folhas com 
palmito

Salada de tomate à 
mediterrânea

Arroz/Arroz integral/
Feijão

Filé grelhado

Opção: filé de frango 
grelhado

Canelone de queijos e 
espinafre com molho 
de tomate

Sobremesa: 
torta de chocolate e 
maracujá 
fruta

Mix de folhas com 
cenouras assadas + 
vinagrete de pimentão

Salada de brócolis com 
molho ranch

Arroz/Arroz integral/
Feijão

Cupim assado

Opção: iscas de frango 
grelhadas

Bolinho de arroz na 
chapa

Sobremesa: 
banana foster  
fruta

Mix de folhas com 
rabanete + salada de 
tomate e abacate

Salada arco-íris com 
ervas e sementes

Arroz/Arroz integral/
Feijão

Espetinho de frango ao 
molho teriyaki

Opção: ovo

Brócolis assados

Sobremesa: 
fruta

Mix de folhas com 
pepino e tomate-cereja

Carpaccio de beterraba

Arroz/Arroz 7 cereais/
Feijão

Filé de peixe grelhado

Opção: bife grelhado

Batatas gratinadas

Sobremesa: 
abacaxi com raspas de 
limão

TERÇA - 9/05 QUINTA - 11/05QUARTA - 10/05 SEXTA - 12/05



maio/Junho - 2023

RESTAURANTE

Mix de folhas com 
beterraba ralada

Mix de folhas com 
milho e tomates 
assados

Arroz/Arroz 7 cereais/
Feijão

Fraldinha na chapa

Opção: iscas de frango  
grelhadas

Batatas tostadas

Chimichurri

Sobremesa: 
fruta

SEGUNDA - 15/05
Mix de folhas + salada 
de tomate com cenoura

Salada de brócolis e 
lentilha

Arroz/Arroz integral/
Feijão

Escondidinho de frango 
com mandioquinha

Opção: bife grelhado

Vagem na manteiga

Sobremesa: 
fruta

Mix de folhas com 
palmito

Salada de tomates e 
creme de ricota

Arroz/Arroz integral/
Feijão

Filé de frango à 
mediterrânea

Opção: ovo

Cabelinho de anjo na 
manteiga com farofinha 
de alho

Sobremesa: 
pudim de Leite Ninho® 
fruta

Mix de folhas + salada 
de couve-flor e homus

Salada de berinjela com 
iogurte e tomates

Arroz/Arroz integral/
Feijão

Filé de peixe grelhado

Opção: iscas de carne 
grelhadas

Espinafre com ovos

Sobremesa: 
tortinha de maçã 
fruta

Mix de folhas + salada 
de acelga com cenoura 
ralada e broto-de-feijão

Salada caprese

Arroz/Arroz 7 cereais/
Feijão

Carne moída

Opção: filé de frango 
grelhado

Purê de mandioca

Sobremesa: 
banana com laranja

TERÇA - 16/05 QUINTA - 18/05QUARTA - 17/05 SEXTA - 19/05



maio/Junho - 2023

RESTAURANTE

Mix de folhas + salada 
de tomate com alho e 
coentro

Salada de beterraba de 
verão

Arroz/Arroz 7 cereais/
Feijão-preto

Copa lombo grelhada

Opção: bife grelhado

Couve refogada

Feijão tropeiro

Sobremesa: 
fruta

SEGUNDA - 22/05
Mix de folhas com 
cenoura ralada

Salada de grãos com 
pesto

Arroz/Arroz integral/
Feijão

Maminha assada

Opção: iscas de frango 
grelhadas

Couve-flor gratinada

Sobremesa: 
pavê de maracujá 
fruta

Mix de folhas + ovos de 
codorna com rúcula e 
tomate-cereja

Salada de tomates e 
creme de ricota

Arroz/Arroz integral/
Feijão

Panqueca de carne ao 
sugo

Opção: filé de frango 
grelhado

Batatas rústicas assadas

Sobremesa: 
cookie de chocolate 
com sorvete 
fruta

Mix de folhas + salada 
de abobrinha

Salada de lentilha com 
ricota

Arroz/Arroz 7 cereais/
Feijão

Coxas de frango 
assadas

Opção: ovo

Milho na espiga

Sobremesa: 
fruta

Mix de folhas + salsa de 
pepino com manga

Salada crunchy thay

Arroz/Arroz integral/
Feijão

Asinhas de frango 
asiáticas

Opção: iscas de carne 
grelhadas

Brócolis e cenouras 
assados

Guioza de legumes

Sobremesa: 
salada de frutas

TERÇA - 23/05 QUINTA - 25/05QUARTA - 24/05 SEXTA - 26/05



maio/Junho - 2023

RESTAURANTE

Mix de folhas com 
cenoura ralada e 
tomate-cereja

Salada de feijão-branco 
e cevadinha com molho 
pesto

Arroz/Arroz 7 cereais/
Feijão

Filé de frango grelhado

Opção: bife grelhado

Espaguete de 
abobrinha com molho 
de tomate e parmesão 

Sobremesa: 
fruta

SEGUNDA - 29/05
Mix de folhas + 
vinagrete de couve-flor

Salada de rúcula, 
berinjela e tomate

Arroz/Arroz integral/
Feijão

Carne assada 

Opção: iscas de frango 
grelhadas

Mandioquinha sauté

Farofa de ovos

Sobremesa: 
fruta

Mix de folhas com 
milho e tomates 
assados

Salada de lentilha com 
ricota

Arroz/Arroz 7 cereais/
Feijão

Filé de peixe gratinado 
(com natas)

Opção: filé de frango 
grelhado

Bolinho de espinafre 
saudável

Sobremesa: 
cupcake de Prestígio® 
fruta

Mix de folhas + salada 
caprese

Salada de grão-de-bico 
temperado

Arroz/Arroz integral/
Feijão

Chicken Caprese

Opção: ovo

Cuscuz de couve-flor

Sobremesa: 
flã de creme com 
morango 
fruta

Mix de folhas + salada 
de cenoura com ervas e 
sementes 

Salada de grão-de-bico 
com pimentões assados 

Arroz/Arroz integral/
Feijão

Frango assado

Opção: iscas de carne 
grelhadas

Purê de batata-doce

Sobremesa: 
banana com laranja

TERÇA - 30/05 QUINTA - 1/06QUARTA - 31/05 SEXTA - 2/06



maio/Junho - 2023

RESTAURANTE

Mix de folhas com 
beterraba ralada + 
vinagrete de tomate

Salada de vagens 
tostadas com tomates 
e ovos

Arroz/Arroz 7 cereais/
Feijão-preto

Filé mignon suíno 
grelhado

Opção: filé de frango 
grelhado

Polenta grelhada com 
queijo

Farofa de ovos

Sobremesa: 
fruta

SEGUNDA - 5/06
Mix de folhas com 
palmito + batata- 
-bolinha vinagrete

Salada de repolho 
verde

Arroz/Arroz integral/
Feijão

Brisket rápido

Opção: ovo

Corn cakes

Sobremesa: 
mosaico de gelatina 
fruta

FERIADO 
CORPUS CHRISTI RECESSO

Mix de folhas com 
tomate-cereja

Salada de berinjela, 
rúcula e mel

Arroz/Arroz 7 cereais/
Feijão

Frango a passarinho de 
forno

Opção: iscas de carne 
grelhadas

Espaguete Alfredo

Sobremesa: 
musse de maracujá 
fruta

TERÇA - 6/06 QUINTA - 8/06QUARTA - 7/06 SEXTA - 9/06


