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DATA SALADA CRUA SALADA COZIDA PRATO PRINCIPAL GUARNIÇÕES  ACOMPANHAMENTOS MARMITA DO DIA  MARMITA KIDS 

22/08 
Segunda-feira 

Salada colorida (alface, 

rúcula e morango) 

Salada de acelga c/ manga 

Tomate em rodelas 

Guacamole (abacate, cebola, 
tomate) 

 

Beterraba cozida 

Chuchu c/ milho 

 

 
Parmegiana de frango 

Ragu de carne 
Lombo suíno grelhado 

Purê de batata 
Cenoura, couve-flor e vagem 

Ovos cozidos 
Farofa de cebola 

caramelizada 
 

 
Arroz branco 
Arroz integral 
Feijão carioca 

Lombo suíno grelhado 
Arroz simples 
Feijão carioca 
Purê de batata 

Legumes cozidos 

Lombo suíno grelhado 
Arroz simples 
Feijão carioca 
Purê de batata 

Legumes cozidos 

23/08 
Terça-feira 

Mix de folhas verdes 

Chicória c/ maçã 

Tomate em meia lua 

Pepino c/ rabanete em 

cubos 

Mix de repolho c/ 

cenoura 

Batata doce cozida 

Coxa e sobrecoxa de frango ao 
molho c/ maxixe 

Bife grelhado 
Peixe assado c/ tomate e 

pimentões 

Abobrinha refogada c/ 
vagem 

Macarrão a parisiense 
Farofa de cuscuz c/ couve 

Ovos fritos 
 

 
Arroz branco 
Arroz integral 
Feijão carioca 

 

Coxa e sobrecoxa ao 
molho 

Arroz simples 
Feijão carioca 

Farofa de cuscuz 
Abobrinha refogada 

Coxa e sobrecoxa ao 
molho 

Arroz simples 
Feijão carioca 

Farofa de cuscuz 
Abobrinha refogada 

24/08 
Quarta-feira 

 

Salada de folhas c/ frutas 

Rúcula c/ agrião e passas 

Tomate em pétalas 

Vinagrete 

Salada de batata c/ 

salsão 

Brócolis no azeite 

 

Filé de frango grelhado ao 
molho de cebolas 
Rabada c/ agrião 

Carne assada 

Abóbora assada 
Polenta 

Macarrão ao alho e óleo 
 Omelete de legumes 

 
Arroz branco 
Arroz integral 
Feijão carioca 

 

Carne assada 
Arroz simples 
Feijão carioca 

Macarrão ao alho e óleo 
Abóbora assada 

Carne assada 
Arroz simples 
Feijão carioca 

Macarrão ao alho e óleo 
Abóbora assada 

25/08 
Quinta-feira 

Salada de folhas c/ aspargo 

Tomate e pepino em rodelas  

Salada de couve manteiga c/ 

laranja 

Vinagrete c/ grão de bico 

Cenoura c/ cebola 

roxa 

Maionese de batata 

Fricassé de frango 

Contrafilé grelhado c/ cebola 

Peixe em posta assado c/ 
ervas 

Jardineira de legumes 
Macarrão ao molho sugo 

Farofa de calabresa 
Ovos cozidos 

 
Arroz branco 
Arroz integral 
Feijão carioca 

Fricassé de frango 
Arroz simples 

Jardineira de legumes 
Batata palha 

Fricassé de frango 
Arroz simples 

Jardineira de legumes 
Batata palha 

26/08 
Sexta-feira 

Salada refrescante (alface, 

rúcula, manga e hortelã) 

Repolho roxo c/ cenoura 

Tomate em pétalas 

Vinagrete c/ grão de bico 

Couve-flor ao vapor 

Banana da terra 

cozida c/ coentro 

  

Feijoada  

Coxa e sobrecoxa desossada 
grelhada 

Cupim assado ao molho 
madeira 

Couve refogada 
Farofa temperada/ 

Torresmo 
Mandioca frita 

Omelete de forno 

 
Arroz branco 
Arroz integral 
Feijão carioca 

Coxa e sobrecoxa 
grelhada 

Arroz simples 
Feijão carioca 
Mandioca frita 
Couve refogada 

Coxa e sobrecoxa 
grelhada 

Arroz simples 
Feijão carioca 
Mandioca frita 
Couve refogada 

27/08 
Sábado  

Salada colorida 

Tomate em rodelas 

Rúcula, tomate e queijo 

muçarela 

Cenoura c/ broto de feijão 

 

Maionese 

Batata doce cozida 

 

Hamburguer a pizzaiolo 
Carne oriental 

Filé de merluza grelhado 

Cenoura, vagem e milho  
Mandioca cozida 

Macarrão ao molho de ervas 
Ovos fritos 

 

 
Arroz branco 
Arroz integral 
Feijão carioca 

  

28/08 
Domingo 

Salada tropical 

Chicória c/ morango 

Tomate em pétalas 

Mix de repolho 

Grão de bico ao 

vinagrete 

Beterraba cozida 

Filé de frango grelhado 
Espetinho de carne c/ 

pimentões 
Pernil ao molho agridoce 

Legumes ao forno 
Purê de batata doce  

Farofa doce 
Abobrinha refogada c/ ovos 

 
Arroz branco 
Arroz integral 
Feijão carioca 

“Sabor em família aos 
Domingos” 
TROPICAL 

 

Cardápio sujeito a alterações sem aviso prévio 

Restaurante 
 

Mês: Agosto/2022 
Período: 25 a 31/07/2022 


