
  

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 51 a 5 Agosto 8 a 12 de Agosto 15 a 19 de Agosto 22 a 26 de Agosto 29 a 31 de AgostoSopa de macedónia de legumes Creme de abóbora e nabo Creme de ervilhas Sopa de alho-francês e cenouraHamburguer misto (vaca e porco) com molho de cogumelos, esparguete e salada de beterraba, alface e pepino Lacinhos salteados com atum e legumes (feijão-verde, cenoura e nabo) Empadão de arroz de cavala com salada de couve-branca, cenoura e couve-roxa Almôndegas de aves (peru e frango) com  arroz branco  e legumes cozidos (feijão-verde, nabo e brócolos)Fruta da época Fruta da época Fruta da épocaCreme de curgete Sopa de espinafres Sopa de couve-flor Sopa de feijão-vermelho com couve-branca Creme de couve-flor e feijão-manteigaLombinhos de pescada, batata salteada com salsa, legumes salteados (couve-branca, cenoura e milho) Ovo mexido com cogumelos, arroz e salada (alface, couve-roxa e milho) Bife de atum no forno com pimento e cebola, com batata salteada e legumes cozidos (feijão-verde, nabo e cenoura) Peito de peru à fatia com molho de limão e esparguete e legumes salteados (couve-de-Bruxelas, couve-flor e feijão-verde) Bolonhesa de atum com salada camponesa (couve-branca, cenoura e couve-roxa)Fruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da épocaSopa de cenoura e alho-francês Sopa de couve-branca Creme de grão e abóbora Sopa de nabiças Sopa de agriãoFrango estufado com ervilhas, arroz branco e salada de alface, tomate e rúcula Tintureira de tomatada com batata cozida e legumes (couve-de-bruxelas, couve-flor e brócolos) Lombo de porco à fatia com molho cogumelos, arroz branco e legumes salteados (couve-flor, curgete e brócolos) Medalhões de pescada no forno com batata assada e salada alface, tomate, rúcula Ovo mexido com ervilhas e arroz e salada de alface, tomate e pepinoFruta da época Gelatina Fruta da época GelatinaCreme de brócolos e feijão-branco Creme de lentilhas Sopa de espinafres Creme de alfaceSalada de batata com cavala e feijão-frade, com alface, couve-roxa e pepino Panadinhos de frango no forno com esparguete e salada camponesa (couve-branca, cenoura e couve-roxa) Salmão à lasca com macarronete, ervilha e  milho, e salada de cenoura raspada, tomate e rúcula Massa á Lavrador (carne vaca, porco, macarronete e feijão-catarino) com legumes (couve-lombarda, cenoura e pimento)Fruta da época Fruta da época Fruta da épocaSopa  de feijão-verde Sopa de alho-francês Creme de legumes Sopa de abóbora e naboRanchinho (porco e frango, macarronete e grão) com legumes cozidos (couve-coração, pimento e cenoura) Filete de pescada gratinado, arroz de feijão e salada de curgete, beterraba e pimento Frango assado com arroz de cenoura e salada de alface, couve-roxa e beterraba Pataniscas de bacalhau com arroz de tomate e salada de alface, beterraba e milhoFruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da épocaNota 1:  A ementa poderá sofrer alterações por motivos imprevistos.6ª Feira
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Chegámos a Agosto, o mês das férias e do calor! No Verão dê preferência aos frutos da época como a melancia, o melão, as uvas, o pêssego ou o abacaxi e opte por deliciosas sopas frias e saladas ricas em hortícolas desta estação, como por exemplo o pepino, o feijão-verde, a curgete, o tomate e a beringela.  Nas idas à praia não se esqueça de se proteger do sol, aplicando sempre que necessário o protetor solar, mantendo-se à sombra e bebendo muita água para manter os níveis de hidratação do seu organismo. Desejamos a todos umas boas férias!  



  

Semana Semana Semana Semana Semana1 a 5 Agosto 8 a 12 de Agosto 15 a 19 de Agosto 22 a 26 de Agosto 29 a 31 de AgostoSopa de macedónia de legumes Creme de abóbora e nabo Creme de ervilhas Sopa de alho-francês e cenouraHambúrguer vegetariano com molho de cogumelos, esparguete e salada de beterraba, alface e pepino Lacinhos salteados com lentilhas e legumes (feijão-verde, cenoura e nabo) Empadão de arroz de soja e ervilhas com salada de couve-branca, cenoura e couve-roxa Almôndegas vegetarianas com  arroz branco e legumes cozidos (feijão-verde, nabo e brócolos)Fruta da época Fruta da época Fruta da épocaCreme de curgete Sopa de espinafres Sopa de couve-flor Sopa de feijão-vermelho com couve-branca Creme de couve-flor e feijão-manteigaLombinhos de seitan, batata salteada com salsa, legumes salteados (couve-branca, cenoura e milho) Tofu mexido com açafrão e cogumelos, arroz branco e salada (alface, couve-roxa e milho) Bife de tofu no forno com pimento e cebola, batata salteada e legumes cozidos (feijão-verde, nabo e cenoura) Seitan a fatia com molho de limão e esparguete e legumes salteados (couve-de-Bruxelas, couve-flor e feijão-verde) Bolonhesa de soja com salada camponesa (couve-branca, cenoura e couve-roxa)Fruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da épocaSopa de cenoura e alho-francês Sopa de couve-branca Creme de grão e abóbora Sopa de nabiças Sopa de agriãoErvilhas estufadas com abóbora e couve-flor, com arroz branco e salada de alface, tomate e rúcula Soja grossa estufada com batata cozida e legumes (couve-de-Bruxelas, couve-flor e brócolos) Seitan fatiado no forno com cogumelos, arroz branco e legumes salteados (couve-flor, curgete e brócolos) Tofu no forno com orégãos, batata assada e salada de alface, tomate e rúcula Tofu mexido com açafrão e ervilhas e arroz de cenoura e salada de alface, tomate e pepinoFruta da época Gelatina Fruta da época GelatinaCreme de brócolos e feijão-branco Creme de lentilhas Sopa de espinafres Creme de alfaceSalada de batata com feijão-frade, milho e cenoura, com salada de alface, couve-roxa e pepino Bife de seitan panado no forno com esparguete e salada camponesa (couve-branca, cenoura e couve-roxa) Macarronete com soja fina, ervilhas e milho e salada de cenoura raspada, tomate e rúcula" Macarronete com feijão-catarino e legumes (couve-lombarda, cenoura e pimento)Fruta da época Fruta da época Fruta da épocaSopa  de feijão-verde Sopa de alho-francês Creme de legumes Sopa de abóbora e naboRanchinho vegetariano (grão e soja) com legumes cozidos (couve-coração, pimento e cenoura) Arroz de feijão vermelho, feijão-verde e cenoura e salada de curgete, beterraba e pimento Grão-de-bico estufado com brócolos e alho-francês, arroz de cenoura e salada de alface, couve-roxa e beterraba Pataniscas de legumes (sem ovo) com arroz de tomate e salada de alface, beterraba e milhoFruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da épocaNota 1:  A ementa poderá sofrer alterações por motivos imprevistos.
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Chegámos a Agosto, o mês das férias e do calor! No Verão dê preferência aos frutos da época como a melancia, o melão, as uvas, o pêssego ou o abacaxi e opte por deliciosas sopas frias e saladas ricas em hortícolas desta estação, como por exemplo o pepino, o feijão-verde, a curgete, o tomate e a beringela.  Nas idas à praia não se esqueça de se proteger do sol, aplicando sempre que necessário o protetor solar, mantendo-se à sombra e bebendo muita água para manter os níveis de hidratação do seu organismo. Desejamos a todos umas boas férias!  


