
02/10/2017 03/10/2017 04/10/2017 05/10/2017 06/10/2017

Pão C/ queijo, leite e fruta

                                              Leite, 

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

Sopa Caldo Verde Abóbora com massinha Cevadinha Creme de couve-flor

Prato
Almôndegas estufadas com 

esparguete e salada de alface

Filete de cavala com molho vilão, 

batata cozida e brócolos cozidos
Arroz de pato

Febras estufadas com puré de 

batata e salada de alface e 

tomate

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

09/10/2017 10/10/2017 11/10/2017 12/10/2017 13/10/2017

Pão C/ queijo, leite e fruta

                                              Leite, 

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

Sopa Espinafre Couve-flor e cenoura Feijão com lombarda Acelgas Grão com espinafres

Prato
Salada russa de salmão (salmão, 

batata-doce, cenoura, milho doce 

e beterraba cozida)

Feijoada com arroz, couve 

lombarda e cenoura

Milho cozido com atum 

escabeche e salada

Esparguete à bolonhesa com 

alface e pepino
Arroz de peixe com brócolos

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

16/09/2017 17/09/2017 18/09/2017 19/09/2017 20/09/2017

Pão C/ queijo, leite e fruta

                                              Leite, 

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

Sopa Legumes Creme de abóbora   Lentilhas Caldo verde Primavera

Prato Massa de frango com macedónia
Filete de paloco com arroz e 

salada de alface e tomate

Empadão de carne de vaca com 

salada e beterraba e pepino

Pescada assada com molho de 

limão, arroz de cenoura e salada 

de alface e milho doce

Perna de porco assada com 

massa parafuso e feijão verde

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

23/10/2017 24/10/2017 25/10/2017 26/10/2017 27/10/2017

Pão c/ queijo, leite e fruta Leite, pão e fruta Pão C/ queijo, leite e fruta Iogurte, Bolacha e fruta Pão C/ queijo, leite e fruta

Sopa Feijão verde Favas Juliana Canja Agrião

Prato
Tranches de fogonero assado 

com ervas aromáticas e arroz de 

legumes

Macarronada com carne de vaca 

e macedónia

Filetes de pescada c/ arroz de 

tomatee salada de alface e milho 

doce

Strogonoff de frango com espirais 

e feijão verde

Massa de atum com salada de 

tomate e milho doce

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

OBS: ESTA EMENTA PODERÁ SER SUJEITA A ALTERAÇÕES.
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ANO LETIVO 2017/2018

EMENTA PARA O MÊS DE OUTUBRO
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