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        Obs: Todos os dias será disponibilizado no refeitório: Pão de mistura e água potável. O Diretor 

 José Alexandre Seno Luís 

Data: 25 de novembro  de 2019 

DIA SOPA PRATO SALADA SOBREMESA ALERGÉNEOS 

2 segunda-feira Espinafres Douradinhos no forno c/arroz coentros  Alface, pepino e tomate Fruta da época (3 varied.) Peixe/sulfitos  

3 terça-feira Feijão-verde Vitela estufada com massa lacinhos Alface, cenoura e tomate Fruta da época (3 varied.) Glúten/sulfitos  

4 quarta-feira Creme de cenoura Bacalhau à Brás (c/ovo e batata palha) Pepino, cenoura e alface  Leite-creme e laranja Peixe/ovo/sulfitos 

5 quinta-feira Agrião Frango de molho tomate com arroz de cenoura Alface, milho e tomate Fruta da época (3 varied.) Sulfitos /glúten 

6 sexta-feira Caldo verde Pescada no forno com batata assada Alface, pepino e tomate Fruta da época (3 varied.) Peixe/sulfitos 

       

       

9 segunda-feira Feijão c/espinafres Esparguete c/carne de porco e novilho picado Tomate, pepino e milho Fruta da época (3 varied.) Glúten/sulfitos 

10 terça-feira Nabiça Peixe-espada grelhado c/batata e brócolos Alface, milho e cenoura Fruta da época (3 varied.) Peixe/sulfitos 

11 quarta-feira Feijão-verde Jardineira (ervilhas c/carne de porco, batata e cenoura) Tomate, cenoura e pepino Fruta da época (3 varied.) Sulfitos 

12 quinta-feira Juliana Chocos/lulas de molho de tomate e arroz branco Alface, tomate e milho Fruta da época (3 varied.) Moluscos/sulfitos 

13 sexta-feira Creme alho francês Febras de porco estufadas c/massa espiral  Pepino, cenoura e alface Fruta da época (3 varied.) Sulfitos/glúten 

       

       

16 segunda-feira Feijão-verde Esparguete com atum Tomate, cenoura e pepino Fruta da época (3 varied.) Sulfitos/glúten 

17 terça-feira Camponesa Bife de peru c/natas e cogumelos com batata frita Alface, tomate e milho Fruta da época (3 varied.) Sulfitos/lactose 
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