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

11/07 

Segunda-feira 

Mix de folhas com amendoim 

torrado 

Tomate em rodelas 

Acelga, rúcula e manga  

Salada de abobrinha com 

cenoura 

Salada de ovos cozidos 

com molho rosê 

Estrogonofe de frango 

Cupim na pressão ao molho 

próprio 

Lombo suíno assado ao molho 

com alho poró 

Purê de mandioca 

Penne na manteiga 

Torta de legumes 

Farofa de cuscuz 

Arroz branco  

Arroz integral  

Feijão carioca 

Feijão tropeiro  

Cupim na pressão ao molho próprio 

Arroz simples  

Feijão carioca  

Mandioca sauté com cheiro verde  

Farofa de cuscuz 

Estrogonofe de frango 

Arroz branco 

Batata palha 

12/07 

Terça-feira 

Salada verde com morangos 

Mix de repolho, cenoura e 

uvas passas  

Tomate em pétalas 

Salada de pepino   

Maionese de batata com 

cebolinha 

Salada de feijão branco 

ao vinagrete e calabresa 

picadinha 

Cubos de frango à marguerita 

Lagarto ao vinagrete 

Filé de peixe empanado (com 

molho tártaro à parte) 

Batata corada 

Talharim ao pesto 

Seleta de legumes 

Ovos fritos 

Arroz Branco  

Arroz Integral  

Arroz de cupim (rúcula crua e 

ovos mexidos) 

Feijão carioca 

Cubos de frango à marguerita 

Arroz simples 

Feijão carioca 

Seleta de legumes 

Batata corada 

Lagarto ao vinagrete  

Arroz Branco 

Feijão carioca 

Talharim ao pesto 

13/07 

Quarta-feira 

Mix de alfaces com frutas 

Agrião com manga 

Tomate em cubos 

Beterraba ralada 

Quiabo no vapor 

Salada de cenoura em fita 

com cebolinha fresca 

Fricassê de frango 

Picadinho de carne ao molho 

Costelinha de porco ao molho 

barbecue 

Abóbora sauté 

Farofa de cebola 

Parafuso ao molho Alfredo 

Ovos cozidos 

Arroz Branco  

Arroz Integral 

Feijão Carioca 

Picadinho de carne ao molho 

Arroz simples 

Feijão carioca 

Farofa de cebola 

Abóbora sauté 

Picadinho de carne ao 

molho 

Arroz simples 

Feijão carioca 

Abóbora sauté  

14/07 

Quinta-feira 

Alface com rodelas de laranja 

Salada de repolho, maçã e 

cebola roxa com molho de 

limão 

Caprese 

Cenoura e nabo ralados 

Salada de feijão fradinho 

ao vinagrete 

Maionese de legumes com 

salsão 

Iscas de frango ao molho de 

mostarda  

Bife acebolado 

Moqueca de peixe em posta 

Batata sauté 

Pirão 

Farofa de azeite de dendê 

Banana à milanesa 

Ovos mexidos  

Arroz Branco  

Arroz Integral 

Arroz com brócolis 

Feijão carioca  

Iscas de frango ao molho de mostarda 

Arroz branco 

Feijão carioca 

Batata sauté 

Banana assada 

Iscas de frango ao molho 

de mostarda 

Arroz simples 

Feijão carioca 

Batata sauté 

15/07 

Sexta-feira 

Salada verde com milho e 

tomate cereja 

Tomate em pétalas 

Vinagrete 

Salpicão 

Salada de chuchu 

Salada de batata doce  

Coxa e sobrecoxa assada com 

creme de cebola 

Carne de panela ao molho com 

champignon 

Feijoada 

Milho cozido refogado 

Farofa simples  

Legumes cozidos no vapor com 

ervas 

Ovos pochê 

Couve refogada/Torresmo 

Arroz Branco 

Arroz Integral  

Feijão carioca 

Coxa e sobrecoxa assada 

Arroz simples 

Feijão carioca 

Legumes cozidos no vapor  

Milho cozido refogado 

Coxa e sobrecoxa assada 

Arroz simples 

Feijão carioca 

Milho cozido refogado 

16/07 

Sábado  

Mix de folhas com morangos e 

uvas 

Salada de tomate em rodelas 

Vinagrete 

Beterraba cozida 

Seleta de legumes 

Cubos de frango ao molho de 

tomate 

Costela bovina assada 

Filé de peixe grelhado 

Mandioca frita 

Ovos mexidos com espinafre 

Purê de banana da terra 

Quiabo refogado 

Arroz Branco  

Arroz Integral  

Feijão carioca  

 

 

* 

 

 

* 

17/07 

Domingo 

 

Salada verde com frutas 

Tomate em pétalas 

Vinagrete  

Pepino com rabanete em 

rodelas 

Batata doce cozida 

Salada de feijão fradinho 

Frango ao forno com creme de 

milho e batata palha 

Bife acebolado 

Bisteca assada 

Banana a milanesa 

Farofa simples 

Purê de batata 

Ovos fritos 

Couve refogada/Torresmo 

Arroz Branco 

Arroz Integral  

Feijão carioca 

Tutu de feijão 

 

 

* 

 

 

* 

Cardápio sujeito a alterações sem aviso prévio 

Restaurante 
 

Mês: Julho/2022 
Período: 11 a 17/07/2022 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


