
 

 

 

 

 
 

CARDÁPIO COLÉGIO BAGOZZI KIDS APLV – Novembro 2017 
 SEMANA 30/10 a 03/11 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Lanche 
da manhã 

Chá 
Calzone de carne sem 

lactose e glúten 

Suco de fruta 
Pão sem lactose e glúten c/ 

margarina s/ lactose 

Café com leite sem lactose 
Cookies sem lactose e glúten 

  

10h00 Fruta Palitos de vegetais Fruta   

Almoço 

A/F 
  Sobre coxa de frango ao 

molho 
Polenta cremosa 

Salada 
Fruta  

A/F 
Carne assada 

Legume 
Salada 

Sagu sem lactose 

A/F/Arroz integral  
Almondega de frango  

Espaguete sem glúten alho e 
óleo 

Salada 
Fruta 

 
 

FERIADO 
 

 
 

RECESSO 
 

Lanche 
da tarde 

Suco de fruta 
Pão sem lactose e glúten c/ 

margarina sem lactose 

Chá de camomila 
Bolo sem lactose e glúten 

Chá de camomila 
Torrada sem lactose e glúten 

c/ margarina s/ lactose 

  

17h00 Gelatina sem glúten Fruta Sopa   

 SEMANA 06 a 10/11     

Lanche 
da manhã 

Suco de fruta  
Pão sem lactose e glúten c/ 

margarina s/ lactose  

Chá Mate 
Croissant de frango s/ 

lactose e glúten 

Suco de fruta 
Bolo sem lactose e glúten 

Suco de fruta 
Pão sem lactose e glúten c/ 

margarina s/ lactose 

Café com leite sem lactose 
Cuque de banana sem 

lactose e glúten 

10h00 Fruta Gelatina sem glúten Fruta Sequilhos s/ glúten e lactose Fruta 

Almoço 

A/F 
Carne chinesa  

Macarrão sem glúten 
Salada 
Fruta  

A/F/Arroz integral  
Frango recheado 

Legume 
Salada 

Gelatina sem glúten 

A/F 
Omelete  

Macarrão sem glúten 
Salada 
Fruta 

A/F 
Quibe assado sem glúten 

Legume 
Salada 

Maria mole sem lactose e 
glúten 

A/F 
Íscas de tilápia 

Creme de milho sem 
lactose e glúten 

Salada 
Fruta 

Lanche 
da tarde 

Iogurte sem lactose 
Flocos de milho 

 

Suco de Fruta 
Pão sem lactose e glúten c/ 

margarina s/ lactose 

Suco de Fruta 
Pastel assado de carne sem 

lactose e glúten 

Chá mate 
Bolo sem lactose e glúten 

Suco de Fruta 
Pão sem lactose e glúten c/ 

margarina s/ lactose 

17h00 Biscoito sem glúten Fruta Geladinho de Fruta Fruta Biscoito sem glúten 

 SEMANA 13 a 17/11     

Lanche 
da manhã 

Suco de fruta 
Pão sem lactose e glúten c/ 

margarina s/ lactose 

Leite sem lactose 
Bolo sem lactose e glúten 

 Chá de capim cidreira 
Torrada sem lactose e glúten 
com azeite de oliva e orégano  

Suco de fruta 
Mini pão de queijo sem 

lactose e glúten 

10h00 Fruta Biscoito sem glúten  Mingau s/ lactose e glúten Fruta 

Almoço 

A/F 
Frango grelhado 

Bolinho s/ lactose e glúten 
Salada 
Fruta  

A/F 
Bife acebolado  

Legume 
Salada 

Picolé de Fruta 

 
 

FERIADO 
 

A/F/Arroz integral 
Filé de frango grelhado 

Legume 
Salada 

Mosaico sem glúten 

A/F 
Ragu  

Farofa Rica 
Salada 
Fruta 

Lanche 
da tarde 

Suco de Fruta  
Croissant de goiabada sem 

lactose e glúten 

Suco de Fruta 
X-Burguer caseiro sem 

lactose e glúten 

  
 

Suco de fruta 
Esfira de carne sem lactose e 

glúten 

Chá 
Bolo sem lactose e glúten 

17h00 Sopa Fruta  Fruta Pipoca  

 SEMANA 20 a 24/11     

Lanche 
da manhã 

Suco de fruta  
Pão sem lactose e glúten c/ 

margarina s/ lactose 

 Suco de fruta 
Pastel assado de carne 

sem lactose e glúten 

Chá 
Bolo sem lactose e glúten 

Suco de fruta  
Pão sem lactose e glúten c/ 

margarina s/ lactose 

 
Lanche Especial 
Aniversariantes 

10h00 Biscoito sem glúten Fruta Palitos de vegetais Fruta Geladinho de fruta 

Almoço 

A/F  
Íscas de carne grelhada 

Batata palha  
Salada 
Fruta  

A/F 
Ovos mexidos  

Legume 
Salada 

Pudim sem lactose e glúten 

A/F/Arroz integral  
Tilápia grelhada 
Pirão sem glúten 

Salada 
Fruta 

A/F 
Rocambole de carne  

Legume 
Salada 

Gelatina sem glúten 

A/F 
Frango grelhado  

Farofa 
Salada 
Fruta 

Lanche 
da tarde 

Suco de fruta 
Bolo sem lactose e glúten 

Suco de fruta 
Pão sem lactose e glúten c/ 

margarina s/ lactose 

Suco de fruta 
Croissant de frango sem 

lactose e glúten 

Chá mate 
Chineque sem lactose e 

glúten 

Lanche Especial 
Aniversariantes 

17h00 
Fruta Pão de mel sem lactose e 

glúten 
Fruta Biscoito sem lactose e glúten Geladinho de fruta  

 
Observações: O cardápio poderá sofrer alterações em virtude da sazonalidade instável de hortifruti, por problemas que possam prejudicar a 
qualidade das preparações ou dificuldade com a logística do fornecedor.  


