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SSEEMMAANNAA  DDEE  2200//0055//1199  AA  2244//0055//1199                      

2ª Feira 

 

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

Suplemento da manhã: Fruta da época 

Almoço: Sopa de ervilhas e cenoura raspada 

               Bacalhau à Gomes de Sá  

Sobremesa: Fruta da época 

Lanche: Iogurte liquido e pão mistura com compota 

Lanche ATL: Iogurte liquido e pão mistura com compota 

Suplemento tarde: Fruta 

3ª Feira 

 

Pequeno-almoço: Leite simples e pão integral com manteiga 

Suplemento da manhã: Fruta da época 

Almoço: Sopa de couve lombarda 

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

Sobremesa: Fruta da época 

Lanche: Leite simples e pão integral com fiambre peru 

Lanche ATL: Leite simples e pão integral com fiambre peru 

Suplemento tarde: Fruta da época 

4ª Feira 

 

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

Suplemento da manhã: Fruta da época 

Almoço: Creme de brócolos 

               Bolonhesa de atum e espinafres salteados 

Sobremesa: Fruta da época 

Lanche: Leite simples e pão centeio com queijo 

Lanche ATL: Banana e pão centeio com queijo 

Suplemento tarde: Fruta da época 

 

 

 

5ª Feira 

 

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

Suplemento da manhã: Fruta da época 

Almoço: Juliana de legumes 

               Perna de peru assada com arroz branco e salada (tomate, cenoura e beterraba) 

Sobremesa: Fruta da época 

Lanche: Iogurte sólido e pão de 6 cereais com manteiga   

Lanche ATL: Iogurte líquido e pão de 6 cereais com manteiga   

Suplemento tarde: Fruta da época 

 

 

 

6ª Feira      

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

Suplemento da manhã: Fruta da época 

Almoço: Creme de ervilhas 

               Lulas estufadas com puré de batata e salada (alface, tomate e cenoura) 

Sobremesa: Fruta da época 

Lanche: Leite com cornflakes 

Lanche ATL: Banana e pão de mistura com manteiga  

Suplemento tarde: Fruta da época 


