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SEGUNDA-FEIRA  22.05.2023 

CREMES ZERO SAL SOPAS ZERO SAL COMIDAS 

Opção 1 Opção 2 Opção 1 Opção 2 Opção 1 Opção 2 

Vó Joana  Vó Benta  Vó Lia  Vó Boaventura  Vó Janice  Vó Grázia  
Creme de feijão, 
arroz, abobrinha, 
cebola e caldo de 

carne 

Creme de batata, 
tomate, caldo de 
frango, cenoura e 

salsinha 

Sopa de feijão, arroz, 
abobrinha, cebola e 

carne 

Sopa de batata, 

cenoura, tomate e 

frango  

Arroz, feijão, 
maminha assada c 
creme de cebolas e 
chips de abobrinha 

com gergelim + 
salada do dia Creme de 

Cebola: CONTÉM 
LACTOSE E GLÚTEN  

Arroz integral, 
Strogonoff de frango, 

batata souté com 
amêndoas + salada 

do dia do dia 
 
 

CONTÉM LACTOSE 

 

TERÇA-FEIRA   23.05.2023 
CREMES ZERO SAL SOPAS ZERO SAL COMIDAS 

Opção 1 Opção 2 Opção 1 Opção 2 Opção 1 Opção 2 

Vó Nati Vó Tarsila Vó Arminda Vó Abele Vó Eralda Vó Malva 

Creme de feijão, 

batata, batata doce, 

abobrinha, cenoura, 

cebola roxa, tomate, 

no caldo de carne 

 

Creme de feijão 

rosinha, arroz, 

berinjela, alho, alface, 

acelga, couve, 

repolho e caldo de 

carne 

Sopa de feijão, 

batata, batata doce, 

abobrinha, cenoura, 

cebola roxa, tomate, e 

iscas de carne 
 

Sopa de feijão 

rosinha, arroz, 

berinjela, alho, alface, 

acelga, couve, 

repolho e fígado 

Arroz, feijão, Bife 
acebolado, legumes 

assados com leite de 
aveia e noz moscada 

(batata, batata doce, 
abobrinha, cenoura e cebola 

roxa) + salada do dia 
Legumes: CONTEM 
LACTOSE – opção: 
legumes no azeite 

Arroz, feijão rosinha, 

iscas de fígado com 

cebola, rolinho de 

berinjela com cream 

cheese artesanal e 

salada de folhas 

CONTÉM LACTOSE 

QUARTA-FEIRA   24.05.2023 
CREMES ZERO SAL SOPAS ZERO SAL COMIDAS 

Opção 1 Opção 2 Opção 1 Opção 2 Opção 1 Opção 2 

Vó Vic 
 

Vó Marcelina Vó Bia 
 

Vó Serafina 

 

Vó Ilka 
 
 

Vó Florência 

 Creme lentilha, 
batata, couve e caldo 

de carne 
 

Creme de mandioca, 

tomate, cenoura, 

salsinha e caldo de 

frango  

Sopa lentilha, batata, 
couve e carne moida 

 
 
 
 

Sopa de mandioca, 

tomate, cenoura, 

alface e frango 

Arroz com lentilha,  
charutinho de carne 

bovina e suina c 
folhas de couve, 

babaganush e tabule 
CONTEM GLUTEN 

Arroz, feijão, filé de 

frango grelhado, 

mandioca cozida e 

refogada com cebola 

e alho + salada do dia  

QUINTA-FEIRA   25.05.2023 
CREMES ZERO SAL SOPAS ZERO SAL COMIDAS 

Opção 1 Opção 2 Opção 1 Opção 2 Opção 1 Opção 2 
Vó Nair 

 
Vó Nádia Vó Adozina 

 
Vó Auxiliadora Vó Maurícia 

 
Vó Josenilda 

Creme de inhame, 
beterraba, cebola, 

alho poró, cenoura, 
salsinha e caldo de 

frango 
 
 
 

 

Creme de batata, 

chuchu, tomate e 

caldo de peixe 

 

 

 

 

 

Sopa de inhame, 
beterraba, cebola, 

alho poró, cenoura, 
salsinha e frango 

 
 

 

 

Sopa de batata, 

chuchu, tomate e 

bacalhau desfiado 

 

 

 

 

 

 

Arroz, Feijão, Filé de 
frango empanado c 

farofa de pão integral 
e ervas e purê de 

inhame c beterraba + 
salada do dia 

Frango: CONTEM OVO, 
GLUTEN e LACTOSE - 

Opção: frango grelhado  
 

Arroz português, 
bolinho de bacalhau 

assado, chuchu souté 
na manteiga + salada 

do dia 
 

CONTEM OVO e 

GLUTEN 

SEXTA-FEIRA   26.05.2023 
CREMES ZERO SAL SOPAS ZERO SAL COMIDAS 

Opção 1 Opção 2 Opção 1 Opção 2 Opção 1 Opção 2 

Vó Marinita Vó Rebeca  Vó Maitè  Vó Ema Vó Linda    Vó Iraci 
Creme de 

mandioquinha, feijão, 
agrião, tomate e caldo 

de carne 
 
 

Creme de feijão, 

batata, abobrinha, 

tomate, leite de coco 

fresco e caldo de 

frango 

 

 

Sopa de 
mandioquinha, feijão, 

agrião, tomate e 
carne moída 

 
 

Sopa de feijão, 

batata, abobrinha, 

tomates, leite de coco 

fresco e frango 

 

 

 

 

Talharim Alfredo, 
lascas de pernil 

assado, tomate seco 
+ salada do dia 

Contém: GLÚTEN E 
LACTOSE 

Opção: massa sem 
gluten no alho e azeite 

Arroz, feijão, sobrecoxa 
de frango com açafrão, 

molho de tomates e 
leite de coco fresco e 

batatas rusticas 
assadas com 

parmesão + salada do 
dia Batata:CONTÉM 

LACTOSE 

SÁBADO  27.05.2023 

CREMES ZERO SAL SOPAS ZERO SAL COMIDAS 

Opção 1 Opção 2 Opção 1 Opção 2 Opção 1 Opção 2 

Vó Cláudia  Vó Edí Vó Aparecida Vó Ivone Vó Sandra Vó Laureana 

Creme de Feijão 
preto, chuchu, couve, 
abobora e caldo de 

carne 
 
 

  

Creme de cabotiá, 

batata, alho poró, 

cebola e caldo de 

frango 

 

Sopa de  
Feijão preto, chuchu, 
abobora, couve carne 

e macarrãozinho 
 

 
 

CONTEM GLUTEN 

Sopa de cabotiá, 

batata, alho poró 

cebola e frango 

 

Feijoada light (carne 
bovina, carne suína, 

legumes), arroz, 
couve refogada, 
farofa e laranja 

 

Arroz, Feijão, iscas de 

frango cremoso com 

alho poró e palitos de 

cabotiá + salada do 

dia CONTÉM GLÚTEN 

E LACTOSE - Opção: 

iscas grelhadas 
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