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Nutricionista responsável: Carla Machado – CRN:18970 
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FEITO COM CARINHO 

CARDÁPIO - BERÇÁRIO NIDO II 

SEMANA – DE 03 A 07 DE FEVEREIRO 

 SEGUNDA 03 TERÇA 04 QUARTA 05 QUINTA 06 SEXTA 07 

LANCHE 
MANHÃ 

Gomos de Laranja 
Suco de uva  
Mini pão de queijo 

Lâminas de Maçã 
Suco de Manga 
Crepioca de banana 

Banana na casca 
Suco de abacaxi 
Salgado integral de frango 

Cubos de Melão 
Suco de Maçã  
Esfiha de carne 

Lâminas de Pêra 
Vitamina de banana com 
aveia 
Salgado integral de brócolis 

ALMOÇO 

Alface crespa com pepino 
Carne assada com batatas 
Arroz e feijão preto 
Abobrinha refogada 
Lâminas de pêra 

Alface roxa com quiabo 
Iscas de frango com tomate 
Arroz integral e grão de bico 
Batata sauté 
Gomos de laranja 

Acelga temperada com tomate 
cereja 
Carne de panela 
Arroz 7 cereais e feijão 
Couve flor com gergelim 
Bolinhas de uva 

Alface crespa com chuchu 
temperado 
Sobrecoxa de frango assada 
Arroz e feijão 
Purê de mandioquinha 
Lâminas de maçã 

Alface lisa com beterraba 
ralada 
Kibe de forno com abóbora 
Arroz integral e lentilha 
Brócolis sauté 
Banana na casca 

LANCHE 
TARDE 

Lâminas de maçã 
Suco de melão 
Pão francês com pasta de 
ricota 

Banana na casca 
Suco de Laranja  
Tapioca de queijo com 
tomate 

Lâminas de pêra 
Suco de uva 
Crepioca de ervas 

Gomos de Laranja 
Suco de Abacaxi 
Pão de batata com requeijão  

Bolinhas de uva 
Suco de Melancia 
Pastel assado de pizza  

JANTAR 

Alface crespa com pepino 
Filé de frango grelhado 
Arroz e feijão preto 
Abobrinha refogada 
Banana na casca 

Alface roxa com quiabo 
Iscas de carne acebolada 
Arroz integral e grão de bico 
Batata sauté 
Lâminas de pêra 

Acelga temperada com tomate 
cereja 
Carne moída com batata doce 
Arroz 7 cereais e feijão 
Couve flor com gergelim 
Lâminas de maçã 

Alface crespa com chuchu 
temperado 
Omelete de abobrinha 
Arroz e feijão 
Purê de mandioquinha 
Uva 

Alface lisa com beterraba 
ralada 
Almôndegas caseiras 
Arroz integral e lentilha 
Brócolis sauté 
Laranja  

Os pães caseiros oferecidos não contêm corantes e conservantes.  
Os sucos são 100% naturais. 
Cardápio sujeito a alterações, conforme a disponibilidade e qualidade dos alimentos no momento da compra (principalmente frutas e hortaliças). 
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FEITO COM CARINHO 

CARDÁPIO - BERÇÁRIO NIDO II 

SEMANA – DE 10 A 14 DE FEVEREIRO 

 SEGUNDA 10 TERÇA 11 QUARTA 12 QUINTA 13 SEXTA 14 

LANCHE 
MANHÃ 

Lâminas de pêra 
Suco de Melancia 
Pão de milho com requeijão 

Cubos de mamão 
Suco de Maçã  
Cookie de ameixa 

Banana na casca 
Suco de laranja 
Salgado integral de palmito 

Gomos de laranja 
Suco de uva  
Tapioca de frango 

Lâminas de maçã 
Suco de manga 
Mini brioche com manteiga 

ALMOÇO 

Alface americana com tomate 
Iscas de carne acebolada 
Arroz e feijão 
Mandioca assada 
Cubos de abacaxi 

Alface crespa com feijão 
fradinho vinagrete 
Frango grelhado 
Arroz e grão de bico 
Purê de batata 
Bolinhas de uva 

Alface mimosa com Ovos 
temperados 
Carne moída refogada 
Arroz integral e feijão preto 
Vagem sauté 
Gomos de Laranja 

Alface lisa com beterraba 
cozida 
Frango desfiado com milho 
Arroz 7 grãos e feijão 
Ervilha torta refogada 
Lâminas de Maçã 

Alface roxa com cenoura 
ralada 
Polenta com ragu de carne 
Arroz e feijão preto 
Abobrinha ao forno 
Banana na casca 

LANCHE 
TARDE 

Gomos de Laranja 
Suco de  Uva 
Salgado integral de pizza 

Lâminas de Maçã 
Suco de Manga 
Pão multigrãos com manteiga 

Bolinhas de uva 
Iogurte com morango 
Cookie de damasco 

Banana na casca 
Suco de Laranja 
Wrap de queijo branco   

Lâminas de pêra 
Suco de Abacaxi  
Mini pão de queijo   

JANTAR 

Alface americana com tomate 
Cubos de frango com seleta 
Arroz e feijão 
Mandioca assada 
Banana na casca 

Alface crespa com feijão 
fradinho vinagrete 
Carne assada 
Arroz e grão de bico 
Purê de batata 
Cubos de melão 

Alface mimosa com Ovos 
temperados 
Iscas de carne com legumes 
Arroz integral e feijão preto 
Vagem sauté 
Lâminas de maçã 

Alface lisa com beterraba 
cozida 
Cubos de frango 
Arroz 7 grãos e feijão 
Ervilha torta refogada 
Lâminas de pêra 

Alface roxa com cenoura 
ralada 
Carne moída refogada 
Arroz e feijão preto 
Abobrinha ao forno 
Gomos de laranja 

Os pães caseiros oferecidos não contêm corantes e conservantes.  
Os sucos são 100% naturais. 
Cardápio sujeito a alterações, conforme a disponibilidade e qualidade dos alimentos no momento da compra (principalmente frutas e hortaliças). 

 

 

 



  

Av. Possidônio José de Freitas, 1.401 – Urbanova 
colegiosolare.com.br | colegiosolare@colegiosolare.com.br 

Nutricionista responsável: Carla Machado – CRN:18970 
1897018970 

FEITO COM CARINHO 

CARDÁPIO - BERÇÁRIO NIDO II 

SEMANA – DE 17 A 21 DE FEVEREIRO 

 SEGUNDA 17 TERÇA 18 QUARTA 19 QUINTA 20 SEXTA 21 

LANCHE 
MANHÃ 

Lâminas de maçã 
Suco de uva 
Pão de coco com requeijão 

Banana na casca 
Suco de Laranja  
Crepioca de ervas 

Bolinhas de uva 
Iogurte com manga 
Lanche integral com patê de 
frango 

Gomos de laranja 
Suco de melão  
Mini pão de queijo 

Lâminas de pêra  
Suco de abacaxi  
Salgado integral de queijo 
branco 

ALMOÇO 

Alface americana com tomate 
Bife de panela 
Arroz e feijão 
Batata rústica 
Banana na casca 

Alface lisa com grão de bico 
fradinho ao vinagrete 
Frango desfiado com milho 
Arroz integral e Feijão preto 
Ervilha torta sauté 
Bolinhas de uva 

Alface roxa com pepino 
laminado 
Omelete de Tomate 
Arroz 7 cereais e lentilha 
Abobrinha refogada 
Triângulo de Melancia 

Acelga temperada com 
beterraba cozida 
Iscas de frango 
Arroz e feijão preto 
Batata sauté 
Lâminas de Maçã 

Alface crespa com Cenoura 
cozida 
Carne moída refogada 
Arroz e feijão 
Couve flor sauté 
Gomos de Laranja 

LANCHE 
TARDE 

Gomos de laranja 
Suco de morango 
Wrap integral de queijo branco 

Lâminas de Maçã 
Suco de Abacaxi  
Tapioca de frango 

Lâminas de pêra 
Suco de uva 
Crepioca de banana 

Banana na casca  
Suco de Melancia 
Esfiha de carne 

Bolinhas de Uva 
Suco de Laranja 
Pão multigrãos com cream 
cheese   

JANTAR 

Alface americana com tomate 
Iscas de frango acebolada 
Arroz e feijão 
Batata rústica 
Lâminas de pêra 

Alface lisa com grão de bico 
ao vinagrete 
Cubos de carne com 
mandioca 
Arroz integral e Feijão preto 
Ervilha torta sauté 
Gomos de Laranja 

Alface roxa com pepino 
laminado 
Cubos de frango 
Arroz 7 cereais e lentilha 
Abobrinha refogada 
Lâminas de Maçã 

Acelga temperada com 
beterraba cozida 
Omelete de cenoura com 
queijo 
Arroz e lentilha 
Berinjela refogada 
Banana na casca 

Alface crespa com Cenoura 
cozida 
Carne moída com legumes 
Arroz e feijão 
Couve flor sauté 
Cubos de Abacaxi 

Os pães caseiros oferecidos não contêm corantes e conservantes.  
Os sucos são 100% naturais. 
Cardápio sujeito a alterações, conforme a disponibilidade e qualidade dos alimentos no momento da compra (principalmente frutas e hortaliças). 
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FEITO COM CARINHO 

CARDÁPIO - BERÇÁRIO NIDO II 

SEMANA – DE 24 A 29 DE FEVEREIRO 

 SEGUNDA 24 TERÇA 25 QUARTA 26 QUINTA 27 SEXTA 28 

LANCHE 
MANHÃ 

CARNAVAL 

Bolinhas de uva 
Suco de manga  
Salgado integral de pizza 
 

Banana na casca 
Suco de Uva 
Cupcake de banana OU 
Bolo de aniversário (Integral 
de chocolate) 

ALMOÇO 

Alface mimosa tomate cereja 
Escondidinho de frango 
Arroz e feijão 
Vagem sauté 
Gomos de Laranja 

Alface crespa com cenoura 
ralada 
Iscas de carne 
Arroz  e feijão preto 
Seleta de legumes 
Cubos de Mamão 

LANCHE 
TARDE 

Lâminas de Macã 
Suco de Mamão com laranja 
Pão de mandioquinha com 
manteiga 

Bolinhas de uva 
Suco de Laranja 
Tapioca de queijo OU Bolo 
de aniversário (Integral de 
chocolate) 

JANTAR 

Alface lisa com tomate cereja 
Cubos de frango com tomate 
Arroz e feijão 
Vagem sauté 
Banana na casca 

Alface mimosa com 
Beterraba ralada   
Iscas de carne com legumes 
Arroz  e feijão preto 
Seleta de legumes 
Cubos de Melão 

Os pães caseiros oferecidos não contêm corantes e conservantes.  
Os sucos são 100% naturais. 
Cardápio sujeito a alterações, conforme a disponibilidade e qualidade dos alimentos no momento da compra (principalmente frutas e hortaliças). 

 


