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Ementa 
12 Março a 18 Março 2018 

2ª feira Sopa Sopa de legumes Alérgenos 

Prato Pescada cozida com batata e legumes cozidos   
4 Dieta  Pescada cozida com batata e legumes cozidos 

Sobremesa Fruta  

Jantar Frango guisado com esparguete  
1,3 Dieta  Frango guisado com esparguete e coração cozido 

3ª feira Sopa Sopa de espinafres  

Prato Salsichas frescas de aves com couve coração e arroz branco  

Dieta  Salsichas frescas de aves com couve coração e arroz branco  

Sobremesa Doce ou fruta  

Jantar Maruca no forno com batata e hortaliça   
4 Dieta  Maruca no forno com batata e hortaliça 

4ª feira 
 

Sopa Sopa de Legumes  

Prato Massada de Peixe  
1,3,4 Dieta  Massada de Peixe 

Sobremesa Fruta  

Jantar Bife de peru grelhado com arroz de legumes  
 Dieta  Bife de peru grelhado com arroz de legumes 

5ª feira Sopa Caldo verde  

Prato Coelho estufado com esparguete e salada   
1,3 Dieta  Coelho estufado com esparguete e hortaliça cozida 

Sobremesa Doce ou fruta  

Jantar Empadão peixe e atum c/legumes (curgete e alho francês)  
4 Dieta  Empadão de peixe com legumes (curgete e alho francês) 

6ª feira 
 

Sopa Creme de legumes  

Prato Rissóis c/ arroz de feijão malandrinho e salada de alface  4 

Dieta  Peixe estufado com arroz de primavera e salada mista  

Sobremesa Fruta  

Jantar Medalhões de pescada estufados com puré  4 

Dieta  Medalhões de pescada estufados com puré   

Sábado 
 
 
 
 

Sopa Creme de cenoura  

Prato Rolo de carne com massa espiral de cenoura  1,3 

Dieta  Bife de peru estufado com massa espiral de legumes vários  

Sobremesa Fruta  

Jantar Bifanas no tacho com batata cozida e salada de tomate   

Dieta  Bifanas no tacho com batata cozida e hortaliça cozida 
 Domingo Sopa Juliana  

Prato Bacalhau cozido com grão e couve portuguesa   
4 Dieta  Salada de bacalhau com grão e couve portuguesa 

Sobremesa Doce ou fruta  

Jantar Bifes de frango estufados com arroz e salada de tomate   

Dieta  Bifes de frango estufados com arroz e salada de tomate  

 
 
 
 
 


