
                                               

leite com café (1,7) Chá de camomila (1) leite com café (1,7) Chá de camomila (1) Chá de camomila (1) leite com café (1,7) Chá de camomila (1)

Pão com manteiga (1,7) Pão com manteiga (1,7) Pão com manteiga (1,7) Pão com manteiga (1,7) Pão com manteiga (1,7) Pão com manteiga (1,7) Pão com manteiga (1,7)  

Sopa de alho-francês Sopa de Espinafres Creme de curgete Sopa de Couve lombardo Sopa de feijão verde Canja de galinha (1,3,6,8) Creme de bróculos

Pastéis de bacalhau com 

puré de batata (1,3,47)

Empada de aves com 

arroz de lombardo 

(1,3,6,7)

Strogonoff de frango com 

batata frita (3,7)

Carapaus com molho à 

espanhola com batata 

cozida e pimentos (4,)

Douradinhos do mar 

com arroz de manteiga 

(1,4)

Rolo de carne recheada com 

legumes e massa (1,3,7)

Frango assado com 

batata frita e salada

Uvas Papaia Banana Papas de milho Manga Salada de fruta Arroz doce

Iogurte (7) leite com cevada Iogurte (7) leite com cevada (1,7) iogurte (7) Chá de camomila (1) leite com cevada (1,7)

Pão com manteiga (1,7) bolachas (1,7,6,12,11) Pão com manteiga (1,7) Pão com queijo (1,3,7) Pão com manteiga (1,7) Pão com manteiga (1,7) Pão com queijo (1,3,7)

Sopa de alho-francês Sopa de Espinafres Creme de curgete Sopa Juliana Sopa de feijão verde Canja de galinha (1,3,6,8) Creme de bróculos

Morangos Manga Gelatina Papaia Gelatina Papaia Gelatina

Chá de camomila (1) Leite com Cevada (1) Chá de camomila (1)

bolachas (1,5,6,7,11,14) Pão com manteiga (1, 7)
bolachas 

(1,5,6,7,11,14)

Nota: Por motivos imprevistos a ementa afixada poderá sofrer alterações.

Ementa elaborada pela nutricionista Dra Tânia Oliveira 

21 a 27 de Junho

Chá de camomila (1) Leite com Cevada (1,7)
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