
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Recesso 

 

segunda-feira 

Cardápio Semanal 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Feriado 

terça-feira 

COLAÇÂO 

 
Suco de cenoura, 

laranja e maçã 

Bolo de chocolate 

Pera  
 

ALMOÇO 
Salada de acelga, 

cenoura e tomate 
cereja 

Peito de frango 

empanado  
Abóbora japonesa  

Arroz 
integral/branco, 

 Feijão carioca 

Sobremesa: Manga  
 

LANCHE 
Suco de Uva 

Bolo   
Banana 

quarta-feira 

COLAÇÃO 

 

Suco de maracujá 

Empada de Frango 

Mamão 

 

ALMOÇO 
Mix de folhas, ovo 

de codorna e 

tomate 

Bife acebolado 

Purê de Mandioca 

Arroz 

branco/integral, 

feijão Preto 

 

Sobremesa: Abacaxi  

 

LANCHE 

Cuscuz  

Melancia   
Suco de caju  

quinta-feira 

COLAÇÂO 

 
Suco de acerola  

Cupcake de 

cenoura 

Uva sem semente 
 

ALMOÇO 
Feijoada magra 

(com lombo suíno e 
carne de sol caseira) 

Farofa de cenoura 

Couve refogado 
Arroz integral/branco 

Vinagrete  
Sobremesa: laranja  

 

LANCHE 
Suco de abacaxi  

tapioca com carne 
desfiada  

Maça  

sexta-feira 

Período: de 02/05/2018 a 04/05/2018 

Informamos que o cardápio poderá ser alteado por indisponibilidade de algum alimento, porém comunicaremos aos senhores desta possível alteração. ! 
Informamos que cardápios da turma 01 são servidos com cortes especiais para a idade (bem picadinho e/ou desfiados). 

Agradecemos a confiança e desejamos uma semana bem saborosa! Fale conosco pelo site:http://brasilia.colegiologosofico.com.br/nutricao 



COLAÇÂO 
Suco de abacaxi 

Pão de queijo  
Maçã  

 

ALMOÇO 
Salada de Acelga 

+ uvas passas+ 
cenoura 

Espetinho de 
frango com 

vegetais 

Brócolis  
Arroz integral/ 

branco 
Feijão carioca  

Sobremesa: 

Goiaba  
 

LANCHE 
Suco de uva  

Sanduiche natural  
Caqui  

segunda-feira 

Cardápio Semanal 
 

 

COLAÇÂO 
Suco Manga  

Banana 
Enroladinho de 

queijo  

ALMOÇO 
Mix de folhas 

verdes, cebola, 
pimentão e tomate  

Carne assada ao 
molho madeira 

Jardineira de 

vegetais   
Arroz  

Branco/integral 
Feijão preto 

Sobremesa: 

Abacaxi  
LANCHE 

Suco de beterraba 
e limão 

Torta de frango 
Mexerica  

 

terça-feira 

COLAÇÂO 
Suco de Limão  

Bolo  
Pera  

ALMOÇO 

Salada de repolho 
branco, cenoura e 

tomate 
Peixe assado ao 

molho 
Batata assada  

Arroz 

branco/integral, 
 Feijão carioca  

 
Sobremesa: laranja  

 

LANCHE 
Suco de Goiaba  

Pizza Marguerite  
Maçã  

 

quarta-feira 

COLAÇÃO 

Suco de uva  

Bolo de coco  

Abacate picadinho 

 

ALMOÇO 

Salada de beterraba 

Mix de folhas verdes 

Almondegas 

Nutritivas  

Spagueti 

Arroz 

branco/integral, 

feijão preto 

 

Sobremesa: Gelatina 

colorida  

 

LANCHE 
Suco de Laranja  

Folhado de frango  

Melancia  

 

quinta-feira 

COLAÇÂO 
Suco de goiaba  

Maçã  
Folhado de banana  

 

ALMOÇO 
Mix de folhas verdes 

com tomate e queijo  
Mini hambúrgueres 

de frango 
Chips de batata 

Brocoli    

Arroz integral/branco 
Feijão carioca  

Sobremesa: abacaxi   

 
LANCHE 

Suco de mamão 
com limão 

Bolo de coco 
Pera  

 

sexta-feira 

Período: 07/05/2018 a 11/05/2018 

Informamos que o cardápio poderá ser alteado por indisponibilidade de algum alimento, porém comunicaremos aos senhores desta possível alteração. ! 
Informamos que cardápios da turma 01 são servidos com cortes especiais para a idade (bem picadinho e/ou desfiados). 

Agradecemos a confiança e desejamos uma semana bem saborosa! Fale conosco pelo site:http://brasilia.colegiologosofico.com.br/nutricao 



COLAÇÂO 

Suco de abacaxi,  

Biscoito de queijo  

Mexerica  

 

ALMOÇO 

Alface americana, 

couve tomate 

cereja 

Frango assado ao 

molho de laranja  

Jardineira de 

vegetais  

Arroz 

branco/integral 

Feijão carioca  

 

Sobremesa: Laranja  

 

LANCHE 
Suco de uva 

integral, 

Mini pizza de tomate 

e manjericão 

Caqui  

 

segunda-feira 

Cardápio Semanal 

COLAÇÂO 

Suco de goiaba 

Bolo formigueiro 

Manga  

 

ALMOÇO 

Mix de folhas, 

vinagrete  

Iscas de carne  

Chuchu refogado 

Arroz integral e 

branco,  

feijão preto com 

espinafre, 

 

Sobremesa: Abacaxi  

 

LANCHE  

Suco de laranja  

Tapioca com frango  

Maçã  

. 

terça-feira 

COLAÇÂO 

Suco de Graviola  

Mini pão de batata 

Mamão 

 

ALMOÇO 

Jardineira de 

vegetais  

Salada verde  

Moqueca de peixe 

Batata gratinada   

Arroz branco e 

integral,  

feijão carioca 

 

Sobremesa: Pokan  

 

LANCHE 

Suco de manga,  

Pão recheado com 

carne e cenoura 

ralada  

uva picadinha 

 

quarta-feira 

COLAÇÃO 

Suco de maracujá 

com cenoura  

pão de batata 

Maçã  

 

ALMOÇO 
Alface americana  e 

cebola  

espaguete a 

bolonhesa  

Abobrinha refogada 

Salada de repolho 

branco, roxo, 

cenoura crua e 

passas 

  

Sobremesa: Laranja  

 

LANCHE 
Suco de Maracujá  

cuscuz com ovo 

Maçã  

 

quinta-feira 

COLAÇÃO 

Suco de laranja 

Tapioca de carne 

Banana 

 

ALMOÇO 

Mix de folha se 

tomate  

Picadinho de lombo  

Batata doce assada  

Couve manteiga 

refogada. 

Arroz branco e 

integral, feijão 

carioca. 

 

Sobremesa: abacaxi  

 

 

LANCHE 

Suco de tangerina 

Bolo de chocolate  

Pera  
 

 

sexta-feira 

Período: de 14/05/2018 a 18/05/2018 

Informamos que o cardápio poderá ser alteado por indisponibilidade de algum alimento, porém comunicaremos aos senhores desta possível alteração. 
Para os alunos do Ensino Fundamental o lanche será escolhido na cantina ( 1 alimento sólido, 1 fruta e 1 suco) 

Agradecemos a confiança e desejamos uma semana bem saborosa! Fale conosco pelo site:http://brasilia.colegiologosofico.com.br/nutricao 



COLAÇÂO 

Suco de acerola  

Tortinha de frango 

Maçã  

 

ALMOÇO 

Salada de folhas 

verdes  

Frango ao molho  

Beterraba cozida  

Brócolis com alho e 

cebola  

Arroz 

branco/integral 

Feijão carioca  

Sobremesa: Abacaxi  

 

LANCHE 

Suco de uva 

Bolo cremoso de 

fubá  

Pera  

  

 

  

segunda-feira 

Cardápio Semanal 

COLAÇÂO 

Suco de goiaba 

Crepioca com 

queijo e ervas  

Pera  

ALMOÇO 

Mix de folhas, 

vinagrete  

Picadinho de carne  

Acelga refogada  

Couve flor cozida   

Arroz integral e 

branco,  

feijão preto com 

inhame 

 

Sobremesa: abacaxi  

 

LANCHE 
Suco de laranja 

Mini Pão com 

hambúrguer, salada 

Maçã  

 

. 

terça-feira 

COLAÇÂO 

Suco de maracujá  

Bolo formigueiro  

Manga   

 

ALMOÇO 

Mix de folhas verdes 

e tomate  

Tilápia empanada 

Legumes salteados 

Arroz branco e 

integral,  

feijão carioca 

Sobremesa: Laranja  

 

LANCHE 

Suco de cenoura, 

maçã e limão  

Mini pizza de frango  

melão  

 

quarta-feira 

COLAÇÃO 

Suco de abacaxi  

Bolo de cenoura  

Maçã  

ALMOÇO 

Alface roxa, tomate 

salada e cenoura 

Mini churrasquinho 

Macarrão ao 

pomodoro 

Brócolis e couve flor 

refogado  

Arroz branco/integra 

Feijão preto  

 

 Sobremesa: 

Melancia  

 

LANCHE 
Suco de acerola  

Tapioca de carne  

Maçã  

 

quinta-feira 

COLAÇÃO 

Suco de laranja,  

Enroladinho de 

queijo (frango para 

sem lactose) 

Caqui  

ALMOÇO 

Feijoada magra 

(com lombo suíno e 

carne de sol 

caseira) 

Farofa de cenoura 

Couve refogado 

Arroz 

integral/branco 

Vinagrete  

Sobremesa: laranja 

picadinha  

 
LANCHE 

Suco de uva 

Bolo de banana 

com uvas passas 

Pera  
 

sexta-feira 

Período: de 21/05/2018 a 25/05/2018 

Informamos que o cardápio poderá ser alteado por indisponibilidade de algum alimento, porém comunicaremos aos senhores desta possível alteração. 
Para os alunos do Ensino Fundamental o lanche será escolhido na cantina ( 1 alimento sólido, 1 fruta e 1 suco) 

Agradecemos a confiança e desejamos uma semana bem saborosa! Fale conosco pelo site:http://brasilia.colegiologosofico.com.br/nutricao 



COLAÇÂO 

Suco de maracujá  

Pão de queijo  

Maçã  

 

ALMOÇO 

Salada caprese  

Frango picadinho  

Brocoli e cenoura 

cozidos  

Arroz 

branco/integral 

Feijão carioca  

 

Sobremesa: Laranja  

 

LANCHE 

Suco de uva 

Bolo de cenoura 

com cobertura de 

chocolate sem 

lactose  

Pera  

  

 

  

segunda-feira 

Cardápio Semanal 

COLAÇÂO 

Suco de goiaba 

Enroladinho de 

queijo  

maçã 

ALMOÇO 

Mix de folhas 

Tomate cereja e 

cebolinha  

Carne cozida  

Berinjela empanada  

Couve flor cozida   

Arroz integral e 

branco,  

feijão preto com 

inhame 

 

Sobremesa: abacaxi  

 

LANCHE 
Suco de laranja 

Empada de frango 

Kiwi  

 

. 

terça-feira 

COLAÇÂO 

Suco de Graviola  

Bolo  

Banana  

 

ALMOÇO 

Salada Niçoise  

Iscas de peixe 

empanado com 

gergelim 

Purê de 

mandioquinha  

Espinafre refogado  

Arroz branco e 

integral,  

feijão carioca 

 

Sobremesa: Mamão  

 

LANCHE 
Suco de maracujá   

Mini pizza marguerita  

Pokã 

 

quarta-feira 

 

 

 

 

 

Feriado 

 
  

 

quinta-feira 

COLAÇÂO 

Suco de laranja  

Sanduiche de carne 

moída  

Banana  

 

ALMOÇO 
Salada mista 

Carne assada 

Batatas a dore 

Farofa de cenoura 

Arroz branco e 

integral,  

feijão carioca 

 

Sobremesa:  uva 

picadinha 

 

LANCHE 
Suco de laranja   

Pãozinho de batata 

com catupiri  

sexta-feira 

Período: de 28/05/2018 a 01/06/2018 

Informamos que o cardápio poderá ser alteado por indisponibilidade de algum alimento, porém comunicaremos aos senhores desta possível alteração. 
Para os alunos do Ensino Fundamental o lanche será escolhido na cantina ( 1 alimento sólido, 1 fruta e 1 suco) 

Agradecemos a confiança e desejamos uma semana bem saborosa! Fale conosco pelo site:http://brasilia.colegiologosofico.com.br/nutricao 


