
Pequeno-almoço Lanche da manhã Lanche da tarde

SOPA Sopa de coração

PRATO

Geral: Fêvera estufadas com massa 

espiral e legumes (cenoura e coração) 

(1,3,7,12)                                                   

Dieta: Bife de frango estufado ao 

natural com massa espiral (cenoura e 

coração) (1,3,7,12)

SOBREMESA Maçã assada SOBREMESA Pêra assada

SOPA Caldo verde (1,6,7,12)

PRATO

Geral: Batatas à Espanhola (3,4,7,12)                                         

Salada: Alface e pepino (12)                                                   

Dieta: Pescada no forno ao natural com 

batata (3,4,7,12)

SOBREMESA Banana SOBREMESA Maçã assada

SOPA Sopa de coração

PRATO

Geral: Arroz de Pato (3,7,12)                                  

Salada: Alface e cenoura (12)                                            

Dieta: Arroz de pato ao natural (3,7,12)

SOBREMESA Melancia SOBREMESA Pêra assada

Terça-feira       

10/09

Segunda-feira 

09/09

Leite simples ou 

café com leite ou 

cevada + pão 

simples  + açúcar 

ou adoçante  (1,7)

Dose individual de 

bolachas 

(1,6,7,11,12)

Leite simples ou 

café com leite 

ou cevada ou 

chá + pão com 

ou tostas                              

(1, 6, 7, 11)

SOPA

Sopa de brócolos com ovo (3)

Sopa de coração com ovo (3)

Leite simples ou 

café com leite ou 

cevada + pão 

simples + açúcar ou 

adoçante  (1,7)

Dose individual de 

bolachas 

(1,3,6,7,12)

Leite simples ou 

café com leite 

ou cevada ou 

chá + pão ou 

tostas                              

(1, 6, 7, 11)

SOPA Sopa de legumes com frango

Quarta-feira     

11/09

EMENTA

(LAR, Centro de Dia, Serviço Apoio Domiciliário)

De 09 a 15 de setembro de 2019_

Almoço Jantar

Leite simples ou 

café com leite ou 

cevada + pão 

simples + açúcar ou 

adoçante  (1,7)

Dose individual de 

bolachas 

(1,3,6,7,12)

Leite simples ou 

café com leite 

ou cevada ou 

chá  + pão com 

queijo ou tostas                              

(1, 6, 7, 11)

SOPA

Alergénios: 1-Cereais que contêm glutén; 2-Crustáceos; 3-Ovos; 4-Peixes; 5-Amendoins; 6-Soja; 7-Leite; 8-Frutos de casca rija; 9-Aipo; 10-Mostarda; 11-Sementes de sésamo; 12-Dióxido de enxofre e sulfitos;  13-Tremoço; 14-

Moluscos.

Mod.007-0 EMENTA SUJEITA A ALTERAÇÕES



Pequeno-almoço Lanche da manhã Lanche da tarde

SOPA Sopa de alho francês

PRATO

Geral: Sardinha pequenina com arroz de 

feijão vermelha e hortaliça (1,3,4,7,12)                                                                                  

Dieta: Tintureira ao natural com arroz 

de legumes (3,4,7,12)

SOBREMESA Gelatina (1,3,6,7,8,12) SOBREMESA Maçã assada

SOPA Sopa de coração

PRATO

Geral: Lombo assado com batata 

(3,7,12)                                                

Salada: Alface e tomate (12)                                                    

Dieta: Perna de frango assada ao 

natural com batata (3,7,12)

SOBREMESA Laranja SOBREMESA Pêra assada

SOPA Sopa de coração

PRATO

Geral: Filetes dourados com arroz de 

tomate e legumes (3,4,7,12)                                                                                      

Dieta: Filetes no forno ao natural com 

arroz de legumes (3,4,7,12)

SOBREMESA Pêra assada SOBREMESA Maçã assada

SOPA Sopa de coração

PRATO

Geral:Perna de peru assada com batata 

assada (3,7,12)                                                      

Salada: Alface e pepino (12)                                                     

Dieta: Perna de peru assada ao natural 

com batata (3,7,12)

SOBREMESA Maçã assada SOBREMESA Pêra assada

Eduarda Silva, 3637N

Nutricionista

Almoço Jantar

Quinta-feira 12/09

Leite simples ou 

café com leite ou 

cevada + pão 

simples + açúcar ou 

adoçante  (1,7)

Dose individual de 

bolachas 

(1,3,6,7,12)

Leite simples ou 

café com leite 

ou cevada ou 

chá + pão ou 

tostas                              

(1, 6, 7, 11)

SOPA
Sopa de alho francês com 

vitela

Sopa de alho francês com 

frango

Sexta-feira     

13/09

Leite simples ou 

café com leite ou 

cevada + pão 

simples + açúcar ou 

adoçante  (1,7)

Dose individual de 

bolachas 

(1,3,6,7,12)

Leite simples ou 

café com leite 

ou cevada ou 

chá + pão ou 

tostas                              

(1, 6, 7, 11)

SOPA Sopa de coração com ovo (3)

Sábado            

14/09

Leite simples ou 

café com leite ou 

cevada+ pão 

simples + açúcar ou 

adoçante  (1,7)

Dose individual de 

bolachas 

(1,3,6,7,12)

Leite simples ou 

café com leite 

ou cevada ou 

chá + pão ou 

tostas                              

(1, 6, 7, 11)

SOPA

Alergénios: 1-Cereais que contêm glutén; 2-Crustáceos; 3-Ovos; 4-Peixes; 5-Amendoins; 6-Soja; 7-Leite; 8-Frutos de casca rija; 9-Aipo; 10-Mostarda; 11-Sementes de sésamo; 12-Dióxido de enxofre e sulfitos;  13-Tremoço; 14-

Moluscos.

Domingo     15/09

Leite simples ou 

café com leite ou 

cevada + pão 

simples + açúcar ou 

adoçante  (1,7)

Dose individual de 

bolachas 

(1,3,6,7,12)

Leite simples ou 

café com leite 

ou cevada ou 

chá + pão ou 

tostas                              

(1, 6, 7, 11)

SOPA Sopa de coração com ovo (3)

Mod.007-0 EMENTA SUJEITA A ALTERAÇÕES


