
Cardápio Padrão Primário de Abril de 2020 a Outubro de 2020   

Primeira semana  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

ESCOLHA entre  

 *Salsichas de 
porco 
com purê de 
batata e 
molho 

Frango ao 
molho de 
curry com 
arroz branco e 
integral  

Bolinho de 
peixe 
artesanal  

*Frango 
assado e    
Yorkshire 
pudim  

Fatias de 
peixe assado 
com batatas 
fritas e molho 
de tomate 

 

 V Queijo 
Somerset e 
quiche de 
cebola com 
cubos de 
batatas   

V  Macarrão 
ao molho de 
tomate  

V Pizza de 
marguerita  
 

Vg  Wellington 
de legumes  

V Nhoque ao 
molho de 
tomate, 
manjericão e 
espinafre  

ACOMPANHAMENTO 
Legumes da 
estação e pão  

Legumes da 
estação e pão 
sírio  

Fatias de 
batatas, feijão 
ao molho de 
tomate ou 
legumes do 
dia e pão de 
alho 

Legumes da 
estação,  
batatas 
assadas, 
molho e pão  

Ervilhas ou 
milho verde e 
fatias de pão     

SOBREMESA 

Sorvete, 
batida de 
frutas 
(smoothie) ou 
picolé   

Bolo de 
cenoura 

Biscoito fresco  

Pão doce de  
maçã com  
cobertura de 
glacé  

Diversas 
opções de 
sobremesas 
frias 

Segunda semana  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

ESCOLHA entre  

Enrolado de 
salsicha de 
porco com 
cubos de 
batatas  

Espaguete ao 
molho de 
carne à 
bolonhesa 
 

 Salmão 
empanado  

Rosbife e   
Yorkshire 
pudim 

Peixe assado 
com batatas 
fritas e molho 
de tomate  

 

V Macarrão  
com queijo  
cheddar 
Somerset  

  Vg  Legumes 
empanados e 
fritos com 
cubos de 
batatas 

V Pizza de 
marguerita  
 

 Salsicha 
vegetariana 
assada na 
massa  

 Vg Lentilha e 
batata doce 
ao molho de 
curry  
com arroz 
branco e 
integral 

ACOMPANHAMENTO 
Legumes da 
estação e pão  

Legumes da 
estação e pão 
de alho  

Fatias de 
batatas, feijão 
ao molho de 
tomate ou 
legumes do 
dia e pão  

Legumes da 
estação,  
batatas 
assadas, 
molho e pão  

Ervilhas e pão 
sírio  

SOBREMESA 

Sorvete, 
batida de 
frutas 
(smoothie) ou 
picolé   

Brownie de 
chocolate  

Biscoito fresco  
Torta de 
caramelo 

Diversas 
opções de 
sobremesas 
frias  

Terceira semana  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

ESCOLHA entre  
Frango frito e 
empanado 

Lasanha de 
carne  

Macarrão de  
forno com  
atum e milho 
verde 

Presunto 
assado e  
Yorkshire 
pudim  

Fatias de 
peixe assado 
com batatas 
fritas e molho 
de tomate  



 V Omelete   
V  Arroz frito 
oriental  

V Pizza de 
marguerita e 
cubos de 
batatas  

V Salsichas 
vegetarianas e  
Yorkshire 
pudim 

V Queijo 
Somerset e 
tomate 
quesadilla e 
batatas fritas  

ACOMPANHAMENTO 

Batatas 
fatiadas, feijão 
ao molho de 
tomate ou 
legumes do 
dia e pão  

Legumes da 
estação e pão 
de alho  

Legumes da 
estação e pão  
focaccia 

Legumes da 
estação,  
batatas 
assadas, 
molho e pão  

Ervilhas ou 
milho verde e 
fatias de pão      

SOBREMESA 

Sorvete, 
batida de 

frutas 
(smoothie) ou 

picolé   

Bolo de 
banana 

Biscoito fresco  
Bolo de frutas 

de verão   

Diversas 
opções de 

sobremesas 
frias  

 

V vegetariano Vg vegano 

 

 

Semana 1 

20 de abril 

11 de maio 

8 de junho  

29 de junho 

20 de julho 

14de setembro 

5 de outubro 

 

Semana 2 

27 de abril 

18 de maio 

15 de junho  

6 de julho 

31 de agosto 

21 de setembro 

12 de outubro 

 

Semana 3 

4 de maio 

1 de junho 

22 de junho 

13 de julho 

7 de setembro  

28 de setembro 

19 de outubro 

 

 

 

 


