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Segunda-feira  
12/ 04   

Terça-feira  
13/ 04   

Quarta-feira  
14/ 04   

Quinta-feira  
15/ 04   

Sexta-feira  
16/ 04   

Sábado  
17/ 04   

Domingo  
18/ 04   

Pequeno-almoço  
Leite com cevada, 

café ou chá1;7 + 
Pão com manteiga1;7 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 

Pão com manteiga1;7 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 

Pão com manteiga1;7 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 

Pão com manteiga1;7 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 

Pão com manteiga1;7 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 

Pão com manteiga1;7 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 

Pão com manteiga1;7 

A
lm

oç
o

  

Sopa  
Sopa de Couve flor e 

Feijão vermelho12 Creme de Ervilhas12 Canja de galinha1;3 Sopa de Couve galega 
e Cenoura 

Sopa de Feijão 
verde12 

Sopa de Brócolos12 Sopa Juliana 

 Prato  
Geral 

Bacalhau com broa de 
milho, batata e couve 

lombarda.1;4    

Hamburguer de novilho 
grelhado.3;12;13 

 Arroz branco e batata frita.  
Salada de alface e milho12 

Alabote no forno.4;12 

Arroz branco. 
Legumes salteados 
(espinafres, alho, 

cenoura)      

    Coelho estufado.  
Esparguete cozido.1;3  

 Salada de alface e 
cebola12   

Pescada cozida “com 
todos”(batata, ovo, 
cenoura, couve)4;12  

Pá de porco assada. 
Batata, cenoura e 

brócolos, cozidos.12 

Pataniscas paloco.4;12 

Arroz de feijão. 
Salada de tomate12 

 

 Prato  
Dieta  

Bacalhau cozido com 
batata e couve 

lombarda.4 

Igual ao geral (sem batata  
frita)12 Igual ao geral4;12 Igual ao geral1;3 Igual ao geral4;12 

Bife de porco grelhado 
com batata, cenoura e 

brócolos cozidos. 

Arroz de paloco e 
feijão.4 

Salada de tomate12 

 Sobremesa Banana Laranja Maçã Pera Mousse1;3;5;7 Clementina Maçã 

Lanche 
Chá; Leite7 + 

Pão com queijo1;7 
Cereais com leite1;6;7 

Chá; Leite7 + 

Pão com fiambre 1;6;7;13 

Chá; Leite7 + 

Pão com queijo 

barrar1; 7 

Iogurte7 + 

Broa com 
manteiga1;7 

Chá; Leite7 + 

Pão com doce1 

Chá; Leite7 + 
Pão com afiambrado de 

frango 1;6;7;13 

Ja
nt

ar
 

 Sopa 
Sopa de Couve flor e 

Feijão vermelho12 Creme de Ervilhas12 Canja de galinha1;3 Sopa de Couve galega 
e Cenoura 

Sopa de Feijão 
verde12  

Sopa de Brócolos12 Sopa Juliana 

 Prato  
Geral 

Quiche de 
legumes.3;7;12 

Peixe vermelho com batata 
e feijão verde, cozidos.4 

Empadão de carne 
picada 1;3;7;12 

Cenoura e couve flor, 
cozidas12 

Perca grelhada.4  
Migas alentejanas.1  
Brócolos cozidos.12 

Frango estufado com 
massa 

macarronete.1;3 

Feijão verde cozido.    
 

Peixe espada grelhado.4 

Salada de grão, cebola, 
salsa e tomate12 

Coxa de Peru assada. 
Legumes e batata, no 
forno (batata-doce, 

cebola, cenoura, couve 
coração e alho) 

 Prato  
Dieta  

Igual ao geral3;7;12 Igual ao geral4 

Carne vaca estufada 
com massa meada.1;3 

Cenoura e couve flor, 
cozidas12 

Perca grelhada com 
arroz branco e 

brócolos cozidos.4;12 

Igual ao geral1;3 Igual ao geral4;12 

Coxa peru assada com 
batata doce e legumes, 

cozidos. 

 Sobremesa Maçã Pera assada Tangerina Kiwi Maçã Pera Abacaxi 


