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2ª Feira 

Pequeno-almoço: Leite simples e pão de centeio com manteiga 

Suplemento da manhã: Fruta da época 

Almoço: Creme de cenoura e alho francês 

               Frango assado com arroz de tomate e salada (alface, cenoura)  

Sobremesa: Fruta da época 

Lanche: Iogurte natural com cornflakes e fruta 

Lanche ATL: Iogurte natural com cornflakes e fruta 

Suplemento tarde: Fruta da época 

3ª Feira 

Pequeno-almoço: Leite simples e pão integral com manteiga 

Suplemento da manhã: Fruta da época 

Almoço: Creme de abóbora e espinafres 

Salmão grelhado com massa fusilli e legumes salteados (couve coração, cenoura e tomate) 

Sobremesa: Fruta da época 

Lanche: Leite simples e pão integral com queijo 

Lanche ATL: Leite simples e pão integral com queijo 

Suplemento tarde: Fruta da época 

4ª Feira 

Pequeno-almoço: Leite simples e pão de mistura com manteiga 

Suplemento da manhã: Fruta da época 

Almoço: Creme de brócolos 

Strogonoff de frango e cogumelos com arroz branco e salada (alface e tomate)    

Sobremesa: Fruta da época 

Lanche: Leite com cevada e pão de mistura com manteiga 

Lanche ATL: Leite com cevada e pão de mistura com manteiga 

Suplemento tarde: Fruta da época 

 

 

 

5ª Feira  

Pequeno-almoço: Leite simples e pão de centeio com manteiga 

Suplemento da manhã: Fruta da época 

Almoço: Creme de ervilhas 

              Massada de pescada e legumes (brócolos, couve coração e cenoura) 

Sobremesa: Fruta da época 

Lanche: Leite simples e pão de centeio com fiambre de peru 

Lanche ATL: Leite simples e pão de centeio com fiambre de peru 

Suplemento tarde: Fruta da época 

 

 

 

6ª Feira      

Pequeno-almoço: Leite simples e pão de 6 cereais com manteiga 

Suplemento da manhã: Fruta da época 

Almoço: Creme cenoura 

              Costeletas grelhadas com puré de batata e salada (alface e cenoura)  

Sobremesa: Fruta da época 

Lanche: Leite simples e pão de 6 cereais com compota 

Lanche ATL: Leite simples e pão de 6 cereais com compota 


