
Data Colação Almoço e Jantar Lanche

Segunda feira

02/03

Suco de 

laranja

Carne, batata doce, cenoura, 

chuchu e agrião.
Abacate.

Terça feira

03/03
Suco de caju

Frango, aipim, abobrinha, 

beterraba e espinafre.
Goiaba c/manga.

Quarta feira

04/03

Suco de 

maracujá

1/2 gema, inhame, quiabo, 

abóbora e couve.
Banana c/ameixa.

Quinta feira

05/03

Suco de 

abacaxi

Carne, batata asterix, 

beterraba, vagem e repolho.
Figo.

Sexta feira

06/03

Suco de 

manga

Frango mandioquinha, chuchu, 

abóbora e espinafre.
Caqui.

Segunda feira

09/03

Suco de 

goiaba

   Frango, batata, chuchu, , 

beterrab e repolho.
Banana c/laranja.

Terça feira

10/03

Suco de 

morango

Carne, batata doce, abobrinha,  

cenoura e bertalha.
Maçã.

Quarta feira

11/03
Suco de uva

1/2 gema, inhame, chuchu, 

cenoura e espinafre.
Mamão c/banana.

Quinta feira

12/03

Suco de 

pêssego

Frango, batata baroa, vagem, 

abóbora e couve.
Manga.

Sexta feira

13/03

Suco de 

frutas 

vermelhas

Carne, batata, abobrinha, 

beterraba e agrião.
Pera.

Segunda feira

16/03

Suco de 

laranja

Carne, inhame, chuchu, cenoura 

e taioba.
Maçã c/pêssego.

Terça feira

17/03

Suco de 

abacaxi

Frango, , batata baroa, chuchu, 

cenoura e couve.
Abacate.

Quarta feira

18/03

Suco de 

manga

1/2 gema, batata doce, vagem 

e agrião.
Mamão c/goiaba

Quinta feira

19/03

Suco de 

morango
Frango, aipim,abobrinha, 

cenoura e repolho.
Maçã

Sexta feira

20/03
Suco de caju

Carne, batata, quiabo, cenoura 

e taioba.
Pera c/ameixa.

Segunda feira

23/03
Suco de uva

Carne, inhame, quiabo, 

beterraba e bertalha.
Banana c/figo.

Terça feira

24/03

Suco de 

frutas 

vermelhas

Frango, inhame, abobrinha, 

abóbora e chicória.
Manga c/goiaba.

Quarta feira

25/03

Suco de 

goiaba

1/2 gema, batata doce, chuchu, 

cenoura e couve.
Abacaxi c/banana.

Quinta feira

26/03

Suco de 

maracujá

Frango, batata baroa, vagem, 

beterraba e agrião.
Mamão.

Sexta feira

27/03

Suco de 

abacaxi

Carne, batata asterix,, quiabo, 

abobora e repolho.
Caqui.

Segunda feira

30/03

Suco de 

manga

1/2 gema, inhame, chuchu,, 

cenoura eagrião.
Abacate.

Terça feira

31/03

Suco de 

laranja

Carne, batata baroa, chuchu, 

beterraba e repolho.
Figo.

                                                                   Caldo de feijão, lentilha e arroz entram no cardápio mediante a liberação do pediatra.

                     Ana Claudia:CRN:931001498

Março/2020
Berçário Baby


