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Ementa 
Semana de 23 a 29 de Julho 2018 

 
2ª feira Sopa Sopa de Juliana Alérgenos 

Prato Perca grelhada com macedónia de feijão verde   
4 Dieta  Perca grelhada com macedónia de feijão verde 

Sobremesa Fruta  

Jantar Coelho c/ esparguete de legumes vários   
1,3 Dieta  Coelho c/esparguete de legumes vários 

3ª feira Sopa Sopa espinafres  

Prato Bifes de frango grelhados com arroz de ervilhas   

Dieta  Bife de frango grelhado com arroz de ervilhas  

Sobremesa Doce ou fruta  

Jantar Filetes estufados c/ legumes (batata, cenoura, nabo, coração)   
4 Dieta  Filetes estufados c/ legumes (batata, cenoura, nabo, coração) 

4ª feira Sopa Canja* / Sopa de alho francês  para diabéticos e Jantar 1,3 

Prato Bacalhau à Gomes de Sá com salada   
3,4 Dieta  Bacalhau à Gomes de Sá com grelos cozidos 

Sobremesa Fruta  

Jantar Peru assado no forno com puré e salada de tomate   
7 Dieta  Peru assado no forno com puré, brócolos  e salada de tomate 

5ª feira Sopa Caldo verde  

Prato Frango estufado simples com esparguete de legumes   
1,3 Dieta  Frango estufado simples com esparguete de legumes 

Sobremesa Doce ou fruta  

Jantar Rissóis com macedónia de legumes  
4 Dieta  Tabuleiro de peixe e legumes 

6ª feira Sopa Sopa de feijão-verde   

Prato Potas estufadas com arroz branco e salada   

Dieta  Arroz de peixe com legumes  

Sobremesa Fruta  

Jantar Empadão e salada   
7 Dieta  Empadão  e salada 

Sábado Sopa Sopa de feijão verde  

Prato Esparguete à bolonhesa e salada mista   
1,3 Dieta  Hambúrguer grelhado com hortaliça cozida 

Sobremesa Fruta  

Jantar Perca cozida com hortaliça cozida   
4 Dieta  Perca cozida com batata e hortaliça cozida 

 Domingo Sopa Sopa de agrião  

Prato Pescada frita com arroz de tomate e feijão encarnado e salada   

Dieta  Pescada estufada com arroz de tomate e feijão encarnado e salada  

Sobremesa Doce ou fruta  

Jantar Esparguete guisado com salsicha, frango, milho e cenoura   
1,3,7 Dieta  Esparguete guisado com salsicha, frango, milho e cenoura 

 

 
 
 
 
 


