
 

 
A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados:1Cereais que contêm glúten, 3Ovos, 4Peixes, 

5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 9Aipo, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 13Tremoço, 14Moluscos. 

Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas. 

Declaração nutricional: Variações de técnicas de preparação e confeção, bem como diferenças sazonais e regionais dos produtos, podem alterar 

os valores apresentados. Valores médios calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto 

Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2019), e a informação disponibilizada pelos fornecedores. 

 

Centro Paroquial Santo Antonio dos Cavaleiros 
Restaurante 

Semana de 1 a 7 de maio de 2023 

ALMOÇO 
Segunda 

Sopa 

Prato 

Crianças 

Dieta 

Opção 

Sobremesa  

Terça 

Sopa Sopa de cenoura c/massinhas7,12 

Prato Pastéis de bacalhau c/arroz alegre1,3,4,5,6,7,8,11,12,13 

Crianças Douradinhos c/arroz alegre1,3,4 

Dieta Filete no forno c/arroz alegre1,3,4 

Opção Arroz de legumes12 

Sobremesa  Doce1,3,6,7,8,12 

Quarta 

Sopa Sopa de espinafres7,12 

Prato Rolo de ave c/esparguete e salada6,7,12 

Crianças Rolo de ave c/esparguete e salada6,7,12 

Dieta Rolo de ave c/esparguete e salada 12 

Opção Esparguete c/legumes3,5,6 

Sobremesa  Frutas 

Quinta 

Sopa Sopa de canja7,12 

Prato Salada fria de peixe c/maionese14,5,7,8,9,10 

Crianças Salada fria de peixe4,5,7,8 

Dieta Pescada cozida com batata e legumes4 

Opção Salada fria1,3,6,7 

Sobremesa  Frutas 

Sexta 

Sopa Sopa de espinafres7,12 

Prato Arroz de aves com salada 

Crianças Arroz de aves com salada 

Dieta Bife de frango grelhado com arroz e legumes 

Opção Arroz de legumes 

Sobremesa  Frutas 

Sábado 

Sopa Sopa de legumes7,12 

Prato Tomada de frango com arroz branco 

Domingo 

Sopa Sopa de alho-francês7,12 

Prato Pescada assada com puré de batata4,6,7,12 



 

 
A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados:1Cereais que contêm glúten, 2Crustáceos, 3Ovos, 

4Peixes, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 9Aipo, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 14Moluscos. Para quem não é 

alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas. 

Declaração nutricional: Variações de técnicas de preparação e confeção, bem como diferenças sazonais e regionais dos produtos, podem alterar 

os valores apresentados. Valores médios calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto 

Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2019), e a informação disponibilizada pelos fornecedores. 

 

Centro Paroquial Santo Antonio dos Cavaleiros 
Restaurante 

Semana de 8 a 14 de maio de 2023 

ALMOÇO 
Segunda 

Sopa Sopa de cenoura com massinhas1,7,12 

Prato Arroz de peixe com delícias-do-mar1,2,3,4,6,12 

Crianças Arroz de peixe com legumes4 

Dieta Arroz de peixe com legumes4 

Opção Arroz de legumes1,2,3,4,6,7,8,9,10,12 

Sobremesa  Frutas 

Terça 

Sopa Sopa de espinafre7,12 

Prato Estrogonoff de frango c/esparguete e salada1,3 

Crianças Estrogonoff com esparguete e salada1,3 

Dieta Bife de frango grelhado com esparguete e salada1,3 

Opção Esparguete c/legumes7 

Sobremesa  Doce1,3,6,7 

Quarta 

Sopa Sopa de lombardo7,12 

Prato Pescada à zé do pipo c/ puré e salada4,14 

Crianças Pescada cozida c/legumes4,14 

Dieta Pescada cozida com batata cozida4 

Opção Arroz de legumes1,6,10,12 

Sobremesa  Frutas 

Quinta 

Sopa Sopa de agrião7,12 

Prato Frango assado com batata frita e salada 12 

Crianças Frango assado com batata frita e arroz e salada12 

Dieta Frango assado com arroz branco e salada12 

Opção Batata frita c/ovo e salada1,3,6,10,11,12 

Sobremesa  Frutas 

Sexta 

Sopa Sopa de espinafres7,12 

Prato Salada de feijão- frade c/atum3,4,12 

Crianças Salada de feijão-frade c/atum3,4,12 

Dieta Pescada no forno com batata cozida e feijão-verde4 

Opção Batata com legumes1,6 

Sobremesa  Frutas 

Sábado 

Sopa Sopa de hortaliça7,12 

Prato Abrótea cozida com batata e legumes4 

Domingo 

Sopa Sopa de nabiças7,12 

Prato Frango assado com arroz branco e legumes12 



 

 
A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados:1Cereais que contêm glúten, 3Ovos, 4Peixes, 
5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 9Aipo, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos. Para quem não é 

alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas. 

Declaração nutricional: Variações de técnicas de preparação e confeção, bem como diferenças sazonais e regionais dos produtos, podem alterar 

os valores apresentados. Valores médios calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto 

Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2019), e a informação disponibilizada pelos fornecedores. 

 

Centro Paroquial Santo Antonio dos Cavaleiros 
Restaurante 

Semana de 15 a 21 de maio de 2023 

ALMOÇO 
Segunda 

Sopa Sopa de agrião7,12 

Prato Alheira com ovo com arroz de grelos1,3,6,7,8,9 

Crianças Almôndegas de aves arroz de cenoura3,2,6,7,9 

Dieta Almôndegas de ave com arroz de cenoura 

Opção Arroz de legumes1,6 

Sobremesa  Frutas 

Terça 

Sopa Sopa de cenoura com massinhas1,7,12 

Prato Massada de bacalhau fresco 4 

Crianças Massada de bacalhau fresco4 

Dieta Filete no forno com batata e feijão-verde4 

Opção Massada de legumes1,6,7 

Sobremesa  Doce3,6,7 

Quarta 

Sopa Sopa de nabiças7,12 

Prato Frango estufado c/puré e salada6,12 

Crianças Frango estufado c/arroz e salada6,12 

Dieta Frango estufado c/ arroz e salada 12 

Opção Arroz de legumes1,5,6,8,9,10,11 

Sobremesa  Frutas 

Quinta 

Sopa Juliana de legumes7,12 

Prato Pescada frita com açorda e salada1,4,6,7,8,10 

Crianças Salada de peixe 4 

Dieta Pescada cozida com batata cozida e couve-flor4 

Opção Salada de legumes1,7 

Sobremesa  Frutas 

Sexta 

Sopa Sopa de espinafres7,12 

Prato Carne de porco à portuguesa com salada 5,6,12 

Crianças Carne de porco à portuguesa com salada5,6,12 

Dieta Frango corado com massa espiral e salada 1,3,12 

Opção Batata c/ovo1,6,7 

Sobremesa  Frutas 

Sábado 

Sopa Caldo verde1,6,7,12 

Prato Tintureira de coentrada com salada camponesa4 

Domingo 

Sopa Sopa de grão-de-bico e nabiças7,12 

Prato Frango guisado com macarronete com macarronete1,3 



 

 
A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados:1Cereais que contêm glúten, 2Crustáceos, 3Ovos, 

4Peixes, 5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 9Aipo, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 13Tremoço, 
14Moluscos. Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas. 

Declaração nutricional: Variações de técnicas de preparação e confeção, bem como diferenças sazonais e regionais dos produtos, podem alterar 

os valores apresentados. Valores médios calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto 

Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2019), e a informação disponibilizada pelos fornecedores. 

 

Centro Paroquial Santo Antonio dos Cavaleiros 
Restaurante 

Semana de 22 a 28 de maio de 2023 

ALMOÇO 
Segunda 

Sopa Sopa de espinafres7,12 

Prato Pastéis de bacalhau com arroz de cenoura1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 

Crianças Douradinhos com arroz de cenoura1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 

Dieta Pescada no forno com arroz de cenoura4 

Opção Arroz de cenoura1,3,7,8 

Sobremesa  Frutas 

Terça 

Sopa Sopa de cenoura c/massinhas7,12 

Prato Ervilhas c/ovo escalfado6,12 

Crianças Frango estufado com massa espiral e legumes1,3 

Dieta Frango estufado com massa espiral e legumes1,3 

Opção Massa c/legumes1,6,7 

Sobremesa  Doce3,6,7 

Quarta 

Sopa Sopa de couve lombarda7,12 

Prato Paloco espiritual com salada 1,3,4,5,6,7,8,11,12,13 

Crianças Paloco espiritual com salada 1,3,4,5,6,7,8,11,12,13 

Dieta Pescada cozida com batata cozida e couve-flor4 

Opção Tortilha de legumes chineses3,5,6 

Sobremesa  Frutas 

Quinta 

Sopa Sopa de agrião7,12 

Prato Arroz de carne à salsicheiro 1,6,7,9,10,12 

Crianças Arroz de carne à salsicheiro1,6,7,9,10,12 

Dieta Bife de frango grelhado com arroz branco e salada mista 

Opção Arroz de legumes1,6,7 

Sobremesa  Frutas 

Sexta 

Sopa Sopa primavera7,12 

Prato Pescada no forno com batata cozida e feijão-verde4 

Crianças Pescada no forno com batata e feijão-verde4 

Dieta Tintureira no forno com batata e feijão-verde4 

Opção Jardineira de soja6 

Sobremesa  fruta  

Sábado 

Sopa Sopa de legumes7,12 

Prato Bacalhau fresco com à espanhola, batata e legumes4 

Domingo 

Sopa Sopa de alho-francês7,12 

Prato Carne de vaca à primavera com arroz branco e legumes12 



 

 
A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados:1Cereais que contêm glúten, 3Ovos, 4Peixes, 

5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 9Aipo, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 13Tremoço, 14Moluscos. 

Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas. 

Declaração nutricional: Variações de técnicas de preparação e confeção, bem como diferenças sazonais e regionais dos produtos, podem alterar 

os valores apresentados. Valores médios calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto 

Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2019), e a informação disponibilizada pelos fornecedores. 

 

Centro Paroquial Santo Antonio dos Cavaleiros 
Restaurante 

Semana de 29 de maio a 4 de junho de 2023 

ALMOÇO 
Segunda 

Sopa Sopa de cenoura com massinhas1,7,12 

Prato Ervilhas com ovos escalfados1,3,9,10,11 

Crianças Almôndegas de aves com arroz de ervilhas1,6,12 

Dieta Almôndegas de aves com arroz de ervilhas1,6,12 

Opção Arroz de ervilhas3 

Sobremesa  Frutas 

Terça 

Sopa Sopa de hortaliça7,12 

Prato Filetes de pescada frito c/salada fria1,3,4,5,6,7,8,11,12,13 

Crianças Salada de peixe1,3,4 

Dieta Peixe cozido c/batata e legumes1,3,4 

Opção Salada de legumes12 

Sobremesa  Doce1,3,6,7,8,12 

Quarta 

Sopa Sopa de caldo verde7,12 

Prato Macarrão gratinado c/salada 6,7,12 

Crianças Macarrão gratinado c/salada 6,7,12 

Dieta Frango corado com massa e salada12 

Opção Massa c/legumes3,5,6 

Sobremesa  Frutas 

Quinta 

Sopa Sopa de nabiças7,12 

Prato Salada de peixe c/maionese1,4,6,7,8,12 

Crianças Piza de atum4,6,7,8 

Dieta Pescada cozida c/batata e legumes 

Opção Grão c/ovo1,3,6,7 

Sobremesa  Frutas 

Sexta 

Sopa Sopa de espinafres7,12 

Prato Arroz de aves com salada 

Crianças Arroz de aves com salada 

Dieta Bife de frango grelhado com arroz e salada 

Opção Arroz de legumes 

Sobremesa  Frutas 

Sábado 

Sopa Sopa de legumes7,12 

Prato Tomada de frango com arroz branco 

Domingo 

Sopa Sopa de alho-francês7,12 

Prato Pescada assada com puré de batata4,6,7,12 



 

 
A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados:1Cereais que contêm glúten, 2Crustáceos, 3Ovos, 

4Peixes, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 9Aipo, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 14Moluscos. Para quem não é 

alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas. 

Declaração nutricional: Variações de técnicas de preparação e confeção, bem como diferenças sazonais e regionais dos produtos, podem alterar 

os valores apresentados. Valores médios calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto 

Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2019), e a informação disponibilizada pelos fornecedores. 

 

Centro Paroquial Santo Antonio dos Cavaleiros 
Restaurante 

Semana de 5 a 11 de junho de 2023 

ALMOÇO 
Segunda 

Sopa Sopa de cenoura com massinhas1,7,12 

Prato Arroz de peixe com delícias-do-mar1,2,3,4,6,12 

Crianças Arroz de peixe com legumes4 

Dieta Arroz de peixe com legumes4 

Opção Arroz de legumes1,2,3,4,6,7,8,9,10,12 

Sobremesa  Frutas 

Terça 

Sopa Sopa de espinafres7,12 

Prato Tirinhas de frango com esparguete e legumes salteados1,3,5,6 

Crianças Tirinhas de frango com esparguete e legumes salteados1,3,5,6 

Dieta Bife de frango grelhado com esparguete e legumes1,3 

Opção Esparguete c/legumes7 

Sobremesa  Doce1,3,6,7 

Quarta 

Sopa Sopa de lombardo7,12 

Prato Pescada frita c/açorda e salada4,14 

Crianças Pescada cozida c/batata e legumes4,14 

Dieta Pescada cozida com batata cozida4 

Opção Batata c/legumes1,6,10,12 

Sobremesa  Frutas 

Quinta 

Sopa 

Prato 

Crianças 

Dieta 

Opção 

Sobremesa  

Sexta 

Sopa Sopa de courgette7,12 

Prato Peixe à brás e salada3,4,12 

Crianças Peixe à brás e salada3,4,12 

Dieta Pescada no forno com batata cozida e feijão-verde4 

Opção Batata c/ovo1,6 

Sobremesa  Frutas 

Sábado 

Sopa Sopa de hortaliça7,12 

Prato Abrótea cozida com batata e legumes4 

Domingo 

Sopa Sopa de nabiças7,12 

Prato Frango assado com arroz branco e legumes12 



 

 
A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados:1Cereais que contêm glúten, 3Ovos, 4Peixes, 
5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 9Aipo, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos. Para quem não é 

alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas. 

Declaração nutricional: Variações de técnicas de preparação e confeção, bem como diferenças sazonais e regionais dos produtos, podem alterar 

os valores apresentados. Valores médios calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto 

Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2019), e a informação disponibilizada pelos fornecedores. 

 

Centro Paroquial Santo Antonio dos Cavaleiros 
Restaurante 

Semana de 12 a 18 de junho de 2023 

ALMOÇO 
Segunda 

Sopa Sopa de espinafres7,12 

Prato Rolo de ave c/esparguete salada1 

Crianças Rolo de ave c/esparguete e salada3 

Dieta Rolo de ave c/esparguete e legumes 

Opção Esparguete c/salada1,6 

Sobremesa  Frutas 

Terça 

Sopa 

Prato 

Crianças 

Dieta 

Opção 

Sobremesa  

Quarta 

Sopa Sopa de courgette7,12 

Prato Arroz à CECSAC6,12 

Crianças Arroz à CECSSAC6,12 

Dieta Frango corado com arroz branco e legumes12 

Opção Arroz de legumes1,5,6,8,9,10,11 

Sobremesa  Frutas 

Quinta 

Sopa Juliana de legumes7,12 

Prato Pescada frita com salada fria 1,4 

Crianças Salada de peixe4 

Dieta Pescada cozida com batata cozida e couve-flor4 

Opção Batata c/legumes1,7 

Sobremesa  Frutas 

Sexta 

Sopa Sopa de espinafres7,12 

Prato Frango assado c/batata frita e salada 5,6,12 

Crianças Frango assado c/arroz e salada5,6,12 

Dieta Frango assado c/arroz e salada1,3,12 

Opção Batata c/ovo1,6,7 

Sobremesa  Frutas 

Sábado 

Sopa Caldo verde1,6,7,12 

Prato Tintureira de coentrada com salada camponesa4 

Domingo 

Sopa Sopa de grão-de-bico e nabiças7,12 

Prato Frango guisado com macarronete com macarronete1,3 



 

 
A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados:1Cereais que contêm glúten, 2Crustáceos, 3Ovos, 

4Peixes, 5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 9Aipo, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 13Tremoço, 
14Moluscos. Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas. 

Declaração nutricional: Variações de técnicas de preparação e confeção, bem como diferenças sazonais e regionais dos produtos, podem alterar 

os valores apresentados. Valores médios calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto 

Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2019), e a informação disponibilizada pelos fornecedores. 

 

Centro Paroquial Santo Antonio dos Cavaleiros 
Restaurante 

Semana de 19 a 25 de junho de 2023 

ALMOÇO 
Segunda 

Sopa Creme de cenoura com massinhas1,3,7,12 

Prato Rissóis de camarão com arroz alegre1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 

Crianças Douradinhos com arroz alegre1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14 

Dieta Filetes no forno com arroz alegre4 

Opção Legumes à brás3 

Sobremesa  Frutas 

Terça 

Sopa Sopa de espinafres7,12 

Prato Macarrão gratinado (fiambre, salsichas e queijo) com salada1,3,6,7,9,10 

Crianças Macarrão gratinado (fiambre, salsichas e queijo) com salada1,3,6,7,9,10 

Dieta Frango estufado com macarrão e legumes 1,3 

Opção Macarrão c/legumes7 

Sobremesa  Fruta da época 

Quarta 

Sopa Sopa de couve lombarda7,12 

Prato Empadão de atum c/salada14 

Crianças Empadão de atum com salada 3,4,7,12 

Dieta Pescada cozida com batata e brócolos4 

Opção Arroz de legumes6 

Sobremesa  Frutas 

Quinta 

Sopa Sopa de agrião7,12 

Prato Carne de porco à primavera com esparguete1,3 

Crianças Carne de porco à primavera com esparguete1,3 

Dieta Bife de frango grelhado com esparguete e legumes1,3 

Opção Esparguete c/legumes1,6,10,11 

Sobremesa  Frutas 

Sexta 

Sopa Sopa de nabiças7,12 

Prato Pescada no forno c/batata e feijão-verde 3,4 

Crianças Pescada no forno c/batata e feijão-verde 3,4 

Dieta Pescada estufada com batata cozida e feijão-verde4 

Opção Batata c/legumes1,6,7,8,12 

Sobremesa  Frutas 

Sábado 

Sopa Sopa juliana7,12 

Prato Massada de peixe com legumes1,3,4 

Domingo 

Sopa Sopa de macedónia7,12 

Prato Carne de vaca estufada com puré de legumes12 



 

 
A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados:1Cereais que contêm glúten, 2Crustáceos, 3Ovos, 

4Peixes, 5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 9Aipo, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 13Tremoço, 
14Moluscos. Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas. 

Declaração nutricional: Variações de técnicas de preparação e confeção, bem como diferenças sazonais e regionais dos produtos, podem alterar 

os valores apresentados. Valores médios calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto 

Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2019), e a informação disponibilizada pelos fornecedores. 

 

Centro Paroquial Santo Antonio dos Cavaleiros 
Restaurante 

Semana de 26 de junho a 2 de julho de 2023 

ALMOÇO 
Segunda 

Sopa Sopa de espinafres7,12 

Prato Pastéis de bacalhau com arroz de tomate e cenoura 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 

Crianças Rissóis de pescada com arroz de tomate e cenoura 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 

Dieta Pescada no forno com arroz de legumes4 

Opção Arroz de cenoura1,3,7,8 

Sobremesa  Frutas 

Terça 

Sopa Sopa de courgette7,12 

Prato Macarrão à CECSSAC6,12 

Crianças Macarrão à CECSSAC1,3 

Dieta Frango estufado com massa e legumes1,3 

Opção Massa c/legumes1,6,7 

Sobremesa  Doce3,6,7 

Quarta 

Sopa Sopa de couve lombarda7,12 

Prato Paloco espiritual com salada 1,3,4,5,6,7,8,11,12,13 

Crianças Paloco espiritual com salada1,3,4,5,6,7,8,11,12,13 

Dieta Pescada cozida com batata cozida e couve-flor4 

Opção Batata c/legumes3,5,6 

Sobremesa  Frutas 

Quinta 

Sopa Sopa de agrião7,12 

Prato Frango estufado c/esparguete e salada 1,6,7,9,10,12 

Crianças Frango estufado c/esparguete e salada1,6,7,9,10,12 

Dieta Frango estufado c/esparguete e legumes 

Opção Arroz de legumes1,6,7 

Sobremesa  Frutas 

Sexta 

Sopa Sopa primavera7,12 

Prato Pescada no forno com batata cozida e feijão-verde4 

Crianças Pescada no forno com batata e feijão-verde4 

Dieta Tintureira no forno com batata e feijão-verde4 

Opção Batata c/feijão-verde6 

Sobremesa  Banana  

Sábado 

Sopa Sopa de legumes7,12 

Prato Bacalhau fresco com à espanhola, batata e legumes4 

Domingo 

Sopa Sopa de alho-francês7,12 

Prato Carne de vaca à primavera com arroz branco e legumes12 

 


