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Segunda-feira  
21.06 

Terça-feira  
22.06 

Quarta-feira  
23.06 

Quinta-feira  
24.06 

Sexta-feira  
25.06 

Sábado  
26.06 

Domingo  
27.06 

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 Creme de Cenoura Sopa de Brócolos Caldo Verde12 Sopa de Espinafres  Sopa de Lentilhas  
Sopa de Couve 

Portuguesa e Cenoura 

 Prato  
Geral 

Coxa de perú no forno. 
com esparguete cozido1;3                          

Salada de alface e 
cenoura12         

Filetes pescada fritos4 
Salada de feijão frade 

com tomate.12 

Lasanha de carne de 
porco picada.1;3;7;12                             
Salada de alface e 

milho12   

Sardinha assada.4 

Batata cozida com 
salada de tomate e 
pimento grelhado 12 

Rancho1;12 

Couve cozida 
Massada de peixe.1;3;4;12 

Brócolos cozidos   

Frango churrasco. 
Arroz de cenoura. 
Salada de alface e 

cebola12 
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Lanche 

Leite com cevada, 

café ou chá1;7+ 

Pão com manteiga1;7 

Cereais com leite1;6;7 

Leite com cevada, 

café ou chá1;7+ 

Pão com fiambre1;6;7;13 

Leite com cevada, 

café ou chá1;7+ 

Pão com queijo 1;7 

Iogurte7 + 

Tostas com 
marmelada1 

Leite com cevada, 

café ou chá1;7+ 

Pão com  queijo barrar 1;7 

Leite com cevada, 

café ou chá1;7+ 

Pão com 

mortadela1;6;7;13 

Ja
nt

ar
 

 Sopa Sopa de Couve Flor Creme de Cenoura Sopa de Brócolos Caldo Verde12 Sopa de Espinafres  Sopa de Lentilhas  
Sopa de Couve 

Portuguesa e Cenoura 

 Prato  
Geral 

Bacalhau grelhado.4 

Batata com cebola, a 
murro. 

Brócolos cozidos 

Carne  de vaca 
estufada com massa 

espiral.1;3 
Nabo e cenoura, 

cozidos 

Caldeirada de Potas14. 

Salteado de tirinhas de 
perú com cogumelos 

Puré de batata3;7  
Cenoura cozida. 

Arroz de 
tentáculos14 

Salada de tomate12 

Febra de porco estufada 
com batata e couve flor 

cozida 

Paloco “Escondido”4 

com feijão verde cozido 

 

 Sobremesa Clementina Maçã Pêra assada Laranja Maçã cozida Banana Pêra 


