SESI Ipiranga

Iogurte
Pão francês com
margarina
Mamão

Suco de uva
Pão de milho com
doce de leite
Banana prata

Iogurte
Pão francês com
margarina
Mamão

Suco de uva
Pão de milho com
doce de leite
Banana prata

01/10/2019

02/10/2019

Fernanda Cassola P. Rodrigues

Suco de maracujá
Cachorro quente
Manga

Suco de maracujá
Cachorro quente
Manga

03/10/2019

Leite com café
Bolo colorido (com
gelatina de limão)
Melão orange

Leite com café
Bolo colorido (com
gelatina de limão)
Melão orange

04/10/2019

SESI Ipiranga

Leite com Ovomaltine
Chipa
Laranja

Suco de manga
Sanduíche de metro
(baguete, patê de atum,
alface, tomate e
maionese)
Melão

Iogurte
Pão francês com peito
de peru
Banana

Leite com Ovomaltine
Chipa
Laranja

Suco de manga
Sanduíche de metro
(baguete, patê de atum,
alface, tomate e
maionese)
Melão

Iogurte
Pão francês com peito
de peru
Banana

07/10/2019

08/10/2019

09/10/2019

Fernanda Cassola P. Rodrigues

Leite batido com
polpa de maracujá
Pão francês com
queijo branco
Mexerica

Suco de laranja com
polpa de pêssego
Pão de coco com
creme de avelã
Maçã

Leite batido com
polpa de maracujá
Pão francês com
queijo branco
Mexerica

Suco de laranja com
polpa de pêssego
Pão de coco com
creme de avelã
Maçã

10/10/2019

11/10/2019

SESI Ipiranga

Vitamina de frutas
Pão de forma com
margarina
Laranja

Suco de tangerina
Pão de hambúrguer
com hambúrguer
bovino
Abacaxi

Vitamina de frutas
Pão de forma com
margarina
Laranja

Suco de tangerina
Pão de hambúrguer
com hambúrguer
bovino
Abacaxi

15/10/2019

16/10/2019

Fernanda Cassola P. Rodrigues

Iogurte com cereal
de chocolate
Bolo industrializado
Mamão

Iogurte com cereal
de chocolate
Bolo industrializado
Mamão

17/10/2019

Cappuccino gelado
Pão francês com
mortadela
Melancia

Cappuccino gelado
Pão francês com
mortadela
Melancia

18/10/2019

SESI Ipiranga

Leite com café
Pão de queijo
Laranja

Leite com café
Pão de queijo
Laranja

21/10/2019

Milk shake de
chocolate
Pão sovado com patê
de queijo
Mexerica

Milk shake de
chocolate
Pão sovado com patê
de queijo
Mexerica
22/10/2019

Suco de acerola
Misto quente no
pão de forma
Banana

Suco de acerola
Misto quente no
pão de forma
Banana

23/10/2019

Fernanda Cassola P. Rodrigues

Suco de maracujá
Pão de batata com
calabresa
Mamão

Suco de maracujá
Pão de batata com
calabresa
Mamão

24/10/2019

Suco de laranja com
acerola
Bolo de aniversário com
cobertura de bicho de
pé e confeitos
Frutas diversas

Suco de laranja com
acerola
Bolo de aniversário com
cobertura de bicho de pé
e confeitos
Frutas diversas
25/10/2019

SESI Ipiranga

Iogurte
Pão francês com
margarina
Abacaxi

Iogurte
Pão francês com
margarina
Abacaxi

28/10/2019

Leite com chocolate
Pão de forma integral
com presunto
Mamão

Suco de maracujá
Esfira de queijo
Laranja

Leite batido com polpa
de coco
Pão baguete com
requeijão
Melancia

Leite com café
Bolo industrializado
Pera

Leite com chocolate
Pão de forma integral
com presunto
Mamão

Suco de maracujá
Esfira de queijo
Laranja

Leite batido com polpa
de coco
Pão baguete com
requeijão
Melancia

Leite com café
Bolo industrializado
Pera

29/10/2019

30/10/2019

Fernanda Cassola P. Rodrigues

31/10/2019

01/11/2019

