
07/05/2018 08/05/2018 09/05/2018 10/05/2018 11/05/2018

Pão C/ queijo, leite e fruta

                                              Leite, 

pão e fruta Pão C/ queijo, leite e fruta Iogurte, Pão C/ queijo e fruta Pão C/ queijo, leite e fruta

Sopa Sopa Legumes Lentilhas com lombarda Creme de abóbora Puré de feijão

Prato
Frango assado com massa 

tricolor e salada de pepino e 

tomate

Filete de paloco com arroz e 

salada de alface e tomate

Filetes de pescada no forno com 

arroz de cenoura, salada de 

alface e milho doce

Perna de porco assada com 

massa parafuso e feijão verde

Sobremesa Fruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da época

14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018

Pão C/ queijo, leite e fruta

                                              Leite, 

pão e fruta Pão C/ queijo, leite e fruta Iogurte, Pão C/ queijo e fruta Pão C/ queijo, leite e fruta

Sopa Feijão verde Beterraba Juliana Agrião e cenoura Feijão branco com lombarda

Prato
Lombinhos de fogonero no forno 

com arroz de legumes e brócolos

Carne de vaca estufada com 

macedónia e macarrão

Filete de pescada com arroz de 

tomate e salada de alface e milho 

doce

Strogonoff de frango com arroz e 

feijão verde

Massa de atum com salada de 

tomate

Sobremesa Fruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da época

21/05/2018 22/05/2018 23/05/2018 24/05/2018 25/05/2018

Pão C/ queijo, leite e fruta

                                              Leite, 

pão e fruta Pão C/ queijo, leite e fruta Iogurte, Pão C/ queijo e fruta Pão C/ queijo, leite e fruta

Sopa Couve Portuguesa Creme de ervilhas Alface Feijão branco com lombarda Feijão verde com abóbora

Prato

Hamburguer de bovino com 

molho de tomate, esparguete e 

salada de cenoura raspada e 

milho doce

Filete de alabote assado com 

molho de limão, arroz e 

macedónia

Frango assado com massa 

tricolor e salada de pepino e 

tomate

Medalhões de pescada assados 

com arroz de alho francês, 

cenoura e couve-flor

Febras estufadas com puré de 

batata e salada de alface e 

tomete

Sobremesa Fruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da época

28/05/2018 29/05/2018 30/05/2018 31/05/2018 01/06/2018

Pão c/ queijo, leite e fruta
                                              Leite, 

pão e fruta Pão C/ queijo, leite e fruta Pão C/ queijo, leite e fruta

Sopa Acelgas Trigo Feijão verde Couve flor e cenoura

Prato
Pescada no forno com arroz de 

cenoura e brócolos

Carne de porco estufada com 

esparguete, ervilhas e milho doce

Tranches de fogonero assado 

com batata cozida e couve de 

bruxelas

Meia desfeita de paloco (batata, 

grão, cenoura e feijão verde)

Sobremesa Fruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da época

OBS: ESTA EMENTA PODERÁ SER SUJEITA A ALTERAÇÕES.
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Menu Europa                        

Caldo Verde (Portugal)         

Cottage Pie - Empadão de 

Carne (Inglaterra)               

Salada Grega                    Crème 

Brulée - Pudim de Baunilha 

(França)

Dia

Lanche 
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Dia

Lanche 

FERIADO

Dia

Dia
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Lanche

ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS DE SANTO ANTÓNIO
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Lanche 

ANO LETIVO 2017/2018

EMENTA PARA O MÊS DE MAIO


