11/03/2019
SEGUNDA

12/03/2019
TERÇA

PEIXE

PEIXE

•

•

Delicioso filé de salmão ao
forno e acompanhado de cebolas
caramalizadas
FRANGO

•

Suculenta sobrecoxa de frango
ao molho madeira com cogumelos
VEGETARIANO

•

Hamburguer de grão de
bico m alho poró e sementes
MASSA

•

14/03/2019
QUARTA
PEIXE

Suculento filé de de tilápia
• Filé de pescada amarela ao
assada e acompanhada com tomates
forno a portuguesa (pimentões,
grelhados ao azeite de ervas
azeitonas e cebolas)
FRANGO
FRANGO

•

Filé de frango grelhado na
chapa e acompanhado de cebolas
roxas
VEGETARIANO

•

Delicioso frango inteiro
desossado assado

•

Bobó de camarão com
mandioca e leite de coco
•
Almôndega de proteína de soja VEGETARIANO
ao molho de tomate artesanal
• Ensopado de carne de
MASSA
jaca orgânica com legumes

15/03/2019
QUINTA

16/03/2019
SEXTA

17/03/2019
SABADO

PEIXE

PEIXE

PEIXE

•

•

•

Filé de corvina ao forno com
batatas assadas no azeite
FRANGO

•

Delicioso esnsopado de
sobrecoxa de frango
VEGETARIANO

•
e aipo
MASSA

Kafta de lentilha com espinafre

Bacalhau ao molho
bechamel e gratinado com queijo
parmesão
FRANGO

•

Estrogonofe de frango
VEGETARIANO

•

Proteína de soja ao
molho shoyu com cenouras
MASSA

•

Panqueca com massa de
espinafre integral e um delicioso
recheio de recheio de frango e alho
poro regada ao molho de tomate
ESPECIALIDADES

Suculento filé de tilápia
grelhado ao molho de maracujá
FRANGO

• Frango desossado assado
VEGETARIANO
•

Hambúrguer de quinoa com
tomate e salsão
MASSA

•

Batata rostie recheada à
marguerita
ESPECIALIDADES

• Lasanha de frango aos dois
Canelone recheado com
MASSA
molhos e gratinada com queijo
• Farofa com banana da terra
queijo mix de queijos: catupiry,
muçarela
• Nhoque de batata doce
• Delicioso gratinado de brócolis
muçarela e prato e tomate frescos
acompanhado de um delicioso molho
e couve-flor ao molho branco
temperado com manjericão finalizado
ESPECIALIDADES
de tomate italiano da casa
• Cuscuz com ovos e salsa
• Farofa de cebola roxa
com molho bechamel
• Calzone integral com recheio de
• Farofa com frutas frescas
• Torta de batata com recheio de
• Bolinho de milho verde
rúcula e tomate seco
ESPECIALIDADES
bolonhesa de frango ao molho de
• Empadão integral de frango
com queijo minas
ESPECIALIDADES
• Batatas assadas com cebolas
tomate artesanal
com palmito, ervilhas, milho verde e
• Farofa com cebola e azeitonas
• Tortinha com massa de grão de
• Farofa com cenoura em cubos
perolas e alecrim
fatiadas
catupiry
• Quiche integral com recheio de
bico e recheio de tofu com azeitonas ACOMPANHAMENTOS
com ervilha
espinafre com azeitonas
e ervas aromáticas
• Charuto de couve com proteína
• Polenta de milho verde com
• Torta integral com ricota e
• Arroz a branco
de soja e legumes regada com shoyu
leite de coco
• Cozido de vegetais com aipo
• Deliciosa berinjela gratinada ao
alho poró
• Arroz cateto
• Torta pão de abobrinha
• Delicioso acarajé de soja
molho de tomate italiano
• Forminha de tofu com tomate
• Pastel
com
queijo
muçarela
temperada
com
• Feijão carioca
seco e ervas
• Cremoso vatapá de abóbora
• Couve marinada no azeite extra
assado integral com brócolis e queijo
salsa
ACOMPANHAMENTOS
japonesa
da
casa
com
leite
de
coco
e
virgem
com
alho
granulado
• Arroz primavera
minas
azeite de dendê
• Refogado de aipim com coentro
• Arroz branco com cenoura
• Moqueca de banana da terra
fresco
ACOMPANHAMENTOS
ACOMPANHAMENTOS
com pimentões e azeite de dendê
• Arroz cateto integral
ACOMPANHAMENTOS
Não abrimos para sopa.
•
Arroz
branco
• Arroz branco
ACOMPANHAMENTOS
• Feijão preto
• Arroz branco
• Arroz cateto
• Arroz cateto
• Arroz branco
SOPAS
• Arroz cateto integral com
•
Feijoada
vegetariana
• Feijoada vegetariana com
• Arroz cateto
• Canja c/arroz cateto integral
gergelim
SOPAS
legumes e linguiça,vegetal
• Feijão branco com abóbora
• Sopa de legumes
• Feijão carioca
SOPAS
• Canja c/arroz integral
• Risoto de cogumelos frescos ao SOPAS
• Sopa de feijão com coentro
• Canja com arroz integral
• Sopa de legumes
vinho branco
• Canja c/arroz
• Sopa
• Sopa de legumes
SOPAS
• Creme inhame com cará
cateto integral integral
de canjiquinha com linguiça de
finalizado
com
alho
frito
• Caldo de feijão com grãos
• Canja c/arroz cateto integral
frango
• Sopa de legumes
selecionados com
•
Caldo
de
lentilha
com
frango
• Sopa de legumes
• Sopa do dia (deliciosa
• Sopa de batata com salsão
macarrão gran duro integral
combinação de sabores)
• Sopa do dia (deliciosa
• Sopa da Nona
• Sopa do dia (deliciosa
• Caldo Cuiabano (delicioso
combinação de sabores)
(Sopa de legumes com frango
combinação de sabores)
sopa de frango com ovos e
engrossada com aveia sem
pimentões)
glúten)
• Sopa do dia (deliciosa
• Creme de palmito
combinação de sabores)
• Sopa do dia (deliciosa
combinação de sabores)
Espaguete gran duro
ao pesto com berinjela em cubos
grelhada no azeite de oliva
ESPECIALIDADES

•

