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 Semana de 26 de julho a 01 de agosto de 2021 EMENTA N.º: 6 
      

 ALMOÇO LANCHE JANTAR 
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Sopa: Alho francês 

Leite ou café ou 
leite c/café ou 

chá 
 1 pão c/doce 0% 

açúcar ou 
Cerelac 

Sopa: Alho francês 

Prato: Carne de porco à portuguesa com salada de 
tomate e cebola 

Prato: Abrótea estufada com arroz de cenoura e 
brócolos cozidos. 

 
Dieta: Bife de porco grelhado com batata cozida e 
salada de tomate e cebola. 

Dieta: Abrótea estufada ao natural com arroz de 
cenoura e brócolos cozidos. 

Sobremesa: Fruta da época Sobremesa: Fruta da época 
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Sopa: Espinafre 

Iogurte sólido ou 
de soja 

4 bolachas maria 
ou água e sal 

Sopa: Espinafre 

Prato: Solha no forno com arroz tricolor e salada de 
tomate. 

Prato: Frango na púcara com espirais e salada de 
pepino. 

Dieta: Solha no forno ao natural com arroz branco e 
salada de tomate. 

Dieta: Frango na púcara ao natural com espirais e 
salada de tomate. 
 

Sobremesa: Fruta da época Sobremesa: Fruta da época 
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Sopa: Feijão branco com couve 

Leite ou café ou 
leite c/café ou 

chá 
 1 pão c/queijo 
ou marmelada 

ou 1 pão 

Sopa: Feijão branco com couve 

Prato: Peixe vermelho no forno com cotovelos e salada 
de alface. 

Prato: Jardineira de coelho com salada de alface e 
cebola 

Dieta: Peixe vermelho no forno ao natural com 
cotovelos e salada de alface. 

Dieta: Coelho cozido com batata, cenoura e feijão 
verde. 

Sobremesa: Gelatina ou Fruta da época Sobremesa: Fruta da época 
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Sopa: Legumes 

Leite ou café ou 
leite c/café ou 

chá 
 1 pão c/creme 

vegetal ou flocos 
de milho 

Sopa: Legumes 

Prato: Bife de peru grelhado com arroz branco e feijão 
verde cozido. 

Prato: Sarda cozida com grão ensalsado, batata, 
ovo e couve cozida 

Dieta: Igual ao geral Dieta: Sarda cozida com todos (ovo, batata e 
couve)  

Sobremesa: Fruta da época Sobremesa: Fruta da época 
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Sopa: Agrião 

Iogurte sólido ou 
de soja 

4 bolachas maria 
ou água e sal 

Sopa: Agrião 

Prato: Pescada à gomes de sá e salada de alface. Prato: Carne de vaca estufada com ervilhas, 
esparguete e salada de alface e cebola. 

Dieta: Pescada no forno ao natural com batata cozida e 
salada de alface. 

Dieta: Carne de vaca estufada ao natural com 
esparguete e salada de alface e cebola. 

Sobremesa: Fruta da época Sobremesa: Fruta da época 
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Sopa: Alface 

Leite ou café ou 
leite c/café ou 

chá 
 1 pão c/fiambre 
ou marmelada 

ou 1 pão 

Sopa: Alface 

Prato: Naco de porco estufado com arroz branco e 
salada de tomate. 

Prato: Peixe espada no forno com batata assada e 
brócolos cozidos. 

Dieta: Naco de porco estufado ao natural com arroz 
branco e salada de tomate. 

Dieta: Peixe espada no forno ao natural com batata 
e brócolos cozidos. 

Sobremesa: Fruta da época Sobremesa: Fruta da época 
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Sopa: Grão com cenoura 

Leite ou café ou 
leite c/café ou 

chá 
 1 pão c/queijo 
ou flocos de 

aveia 

Sopa: Grão com cenoura 

Prato: Frango assado com macarrão e salada de alface 
e cenoura 

Prato: Arroz de peixe com feijão verde cozido. 

Dieta: Frango assado ao natural com macarrão e 
salada de alface e cenoura. 

Dieta: Peixe vermelho grelhado com arroz branco e 
feijão verde cozido. 

Sobremesa: Fruta da época Sobremesa: Fruta da época 

Data: ____/ ____/____    Assinatura: _______________________________ 
OBSERVAÇÕES: (1) Ementa suscetível de sofrer alterações, com o conhecimento da Direção Técnica. (2) Todos os dias será disponibilizado pão, água e vinho, sendo 
que cabe à ADCRA, a sua dosagem bem como a restrição a alguns clientes com patologias específicas. INFORMAÇÃO SOBRE SUBSTÂNCIAS ALERGÉNICAS: 
Caro Cliente, caso seja alérgico a algum dos alimentos abaixo assinalados por favor informe um dos nossos colaboradores ou contacte-nos para o 231 209 350, antes 
de consumir os nossos produtos: Cereais com glúten e produtos à base de cereais; Crustáceos e produtos à base de crustáceos; Ovos e produtos à base de ovos; 
Peixes e produtos à base de peixe; Amendoins e produtos à base de amendoins; Soja e produtos à base de soja; Leite e produtos à base de leite (incluindo lactose); 
Frutos de casca rija e produtos à base de casca rija; Aipos e produtos à base de aipos; Mostarda e produtos à base de mostarda; Sementes de sésamo e produtos à 
base de sementes de sésamo; Dióxido de enxofre e sulfitos; Tremoço e produtos à base de tremoço; Moluscos e produtos à base de moluscos.  


