
 
 

 

Segunda-
feira 

 

Terça-
feira 

 

Quarta-
feira 

 

Quinta-
feira 

 

Sexta-
feira 

 

Sábado 
 

 

Domingo 

 
Canja 

Peito de frango, 
caldo de galinha, 
cenoura, arroz, 
cebola, alho, sal 

e salsa. 

 
Canja 

Peito de frango, 
caldo de galinha, 
cenoura, arroz, 
cebola, alho, sal 

e salsa. 

 
Canja 

Peito de 
frango, caldo 
de galinha, 
cenoura, 

arroz, cebola, 
alho, sal e 

salsa. 

 
Canja 

Peito de 
frango, caldo 
de galinha, 
cenoura, 

arroz, cebola, 
alho, sal e 

salsa. 

 
Canja 

Peito de frango, 
caldo de galinha, 
cenoura, arroz, 
cebola, alho, sal 

e salsa. 

 
Canja 

Peito de frango, 
caldo de galinha, 
cenoura, arroz, 

cebola, alho, sal e 
salsa. 

 
Canja 

Peito de frango, caldo 
de galinha, cenoura, 

arroz, cebola, alho, sal 
e salsa. 

 
Feijão com  
Macarrão 

Feijão carioca, 
macarrão 
argolinha, 

cebola, alho, 
azeite e sal. 

 
Feijão com  
Macarrão 

Feijão carioca, 
macarrão 
argolinha, 

cebola, alho, 
azeite e sal. 

 
Feijão com 
Macarrão 

Feijão carioca, 
macarrão 
argolinha, 

cebola, alho, 
azeite e sal. 

 
Feijão com 
Macarrão 

Feijão carioca, 
macarrão 
argolinha, 

cebola, alho, 
azeite e sal. 

 
Feijão com 
Macarrão 

Feijão carioca, 
macarrão 
argolinha, 

cebola, alho, 
azeite e sal. 

 
Feijão com 
Macarrão 

Feijão carioca, 
macarrão argolinha, 
cebola, alho, azeite 

e sal. 

 
Feijão com Macarrão 

Feijão carioca, 
macarrão argolinha, 

cebola, alho, azeite e 
sal. 

Creme  de 
Palmito com 

Frango 
Palmito, frango, 

cebola, alho, 
manteiga, creme 
de cebola, creme 
de leite, amido 
de milho, leite, 
caldo de galinha 

e pimenta do 
reino. 

Creme de Queijo 
e Vinho 

Queijo minas, 
vinho branco, 
cebola, leite, 

requeijão 
catupiry, creme 
de leite, amido 

de milho, 
manteiga, caldo 
de legumes, alho 

e sal. 

Creme  de 
Cebola 

Cebola, leite, 
requeijão 
catupiry, 
creme de 

leite, amido de 
milho, 

manteiga, 
caldo de 

legumes, alho 
e sal. 

Capeletti 4 
Queijos 

Capeletti 4 
queijos, 

mussarela, 
roquefort e 
provolone, 

creme de leite, 
queijã catupiry, 
leite, caldo de 
galinha, amido 

de milho, 
manteiga, 

cebola, alho e 
sal. 

Zucchini 
Batata, 

abobrinha, 
cebola, alho, 
manjericão, 
creme de 

legumes e azeite. 
 

Sopa do Chef 
Bacalhau, batata, 

leite de coco, 
couve de bruxelas, 

couve flor, 
pimentão, creme 
de leite, amido de 

milho, cebola, alho, 
creme de cebola, 

caldo de legumes e 
azeite. 

Creme de Queijo e 
Vinho 

Queijo minas, vinho 
branco, cebola, leite, 
requeijão catupiry, 

creme de leite, amido 
de milho, manteiga, 

caldo de legumes, alho 
e sal. 

Sopa de Lentilha 
com  Bacon 

Lentilha, bacon, 
macarrão 

argolinha, caldo 
de carne, cebola, 

alho, azeite e 
sal. 

Caldo Verde 
Batata, couve 

manteiga, bacon, 
cebola, alho, 
azeite e sal. 

Sopão da 
Galeria 

Mandioquinha, 
abobrinha, 
cenoura, 

chuchu, contra 
filé, macarrão 
fusilli, caldo 

de carne, 
cebola, alho e 

sal. 

Minestrone 
Macarrão 
argolinha, 
Abobrinha, 
cenoura, 
chuchu, 

mandioquinha, 
batata, feijão 
branco, contra 
filé, caldo de 
carne, cebola, 

alho e sal. 

Creme de 
Abóbora com 
Carne Seca 

Abóbora, batata, 
carne seca, 

cebola, azeite, 
alho, caldo de 

carne e creme e 
leite. 

Sopão da Galeria 
Mandioquinha, 

abobrinha, cenoura, 
chuchu, contra filé, 

macarrão fusilli, 
caldo de carne, 

cebola, alho e sal. 

Capeletti  in Brodo 
Capeletti de frango, 

peito de frango, salsão, 
salsa, cenoura, caldo de 
galinha, cebola, alho e 

sal. 
 

Creme  de 
Espinafre com 
Queijo Branco 

Espinafre, creme 
de leite, 

catupiry, leite, 
queijo minas, 

amido de milho, 
manteiga, caldo 

de galinha, 
cebola, alho e 

sal. 

Sopa  do  Chef 
Bacalhau, batata, 

leite de coco, 
couve de 

bruxelas, couve 
flor, pimentão, 
creme de leite, 
amido de milho, 

cebola, alho, 
creme de cebola, 
caldo de legumes 

e azeite. 

Creme  de 
Alho Poró 

Batata, alho 
poró, 

requeijão 
catupiry, 

azeite, alho, 
cebola, creme 

de leite, 
fondor e 

cebolinha. 
 

Sopa Master de  
Batata Doce c/ 

Frango 
Batata doce, 

batata, 
abóbora, 

frango, páprica, 
caldo de 

legumes, azeite, 
cebola, alho, al 

e salsinha 
 

Creme de 
Mandioquinha 
Mandioquinha, 
batata, cebola, 
alho, caldo de 

legumes, azeite e 
sal. 

 

Creme Vitória 
Filét mignon, alho, 
cebola, cenoura, 
mandioquinha, 
creme de leite, 
caldo de carne, 

gengibre e azeite. 

Sopa de Grão de Bico 
com Carne 
Macarrão 

argolinha,Batata, 
mandioquinha, cenoura, 

pimentão verde, 
vermelho e amarelo, 
vinho branco, molho 
shoyu, grão de  bico, 
filet mignon, caldo de 
carne, cebola, alho, 

azeite e cebolin 

Creme  de 
Legumes 

Mandioquinha, 
batata, 

abobrinha, 
cenoura, chuchu, 

cebola, alho, 
azeite e sal. 

Zucchini 
Batata, 

abobrinha, 
cebola, alho, 
manjericão, 
creme de 

legumes e azeite. 
 

Creme  de 
Mandioquinha 
Mandioquinha, 
batata, cebola, 
alho, caldo de 

legumes, 
azeite e sal. 

 

Creme Vitória 
Filét mignon, 
alho, cebola, 

cenoura, 
mandioquinha, 
creme de leite, 
caldo de carne, 

gengibre e 
azeite. 

Creme de Queijo 
e Vinho 

Queijo minas, 
vinho branco, 
cebola, leite, 

requeijão 
catupiry, creme 
de leite, amido 

de milho, 
manteiga, caldo 
de legumes, alho 

e sal. 

Creme de Cebola 
Cebola, leite, 

requeijão catupiry, 
creme de leite, 
amido de milho, 

manteiga, caldo de 
legumes, alho e sal. 

Creme  de Legumes 
Mandioquinha, batata, 
abobrinha, cenoura, 

chuchu, cebola, alho, 
azeite e sal. 

CARDÁPIO DE SOPAS 
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