20 a 23 de dezembro de 2021

Juliana
Douradinhos no forno com arroz de espinafres e salada de beterraba, tomate,
pepino1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14
Arroz de espinafres, feijão, milho e cenoura e salada de beterraba, tomate e pepino
Fruta da época
Alho francês
Frango com tomate, macedónia e esparguete1,3
Bolonhesa de lentilhas com macedónia e esparguete1,3,6,8,11
Fruta da época

Grão com espinafres
Pescada cozida com batata, cenoura e brócolos 4
Ovo cozido com batata, cenoura e brócolos 3
Fruta da época
Creme de cenoura com couve-flor
Arroz à Valenciana (porco, frango, cenoura e ervilhas) e salada de alface
Arroz à Valenciana vegetariano (soja, cenoura e ervilhas) e salada de
alface1,6,8,11
Fruta da época
Abóbora com massinhas1,3
Bacalhau com natas (c/ alho francês e curgete) e salada de tomate1,4,7
Gratinado de seitan, batata, alho francês e curgete e salada de e tomate1,6
Fruta da época

Está disponível para consulta a declaração nutricional da ementa.
A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados:1Cereais que contêm glúten, 2Crustáceos, 3Ovos, 4Peixes, 5Amendoins, 6Soja,
7Leite, 8Frutos de casca rija, 9Aipo, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 13Tremoço, 14Moluscos. Para quem não é alérgico ou intolerante,
estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas.

27 a 30 de dezembro de 2021

Macedónia
Esparguete à bolonhesa com cenoura e alho francês e salada de couve e couve roxa1,3
Bolonhesa de soja com cenoura e alho francês e salada de couve e couve roxa1,3,6,8,11
Fruta da época
Agrião
Empadão de atum (arroz, milho e espinafres) e salada de tomate e pepino4
Empadão de lentilhas (arroz, milho e espinafres) e salada de tomate e pepino1,6,10,11
Fruta da época
Caldo verde1
Tiras de peito de peru com cenoura, cogumelos e espirais e salada de nabo e
cenoura1,3
Nacos de soja com cenoura, cogumelos e espirais e salada de nabo e cenoura1,3,6,8,11
Fruta da época
Feijão com espinafres
Pescada à Brás (com alho francês) e salada de alface, beterraba e couve3,4,5,6
Alho francês à Brás e salada de alface, beterraba e couve3,5,6
Fruta da época

Creme de ervilhas com coentros
Feijoada à Transmontana c/ arroz branco
Feijoada vegetariana c/ arroz branco
Fruta da época

Está disponível para consulta a declaração nutricional da ementa.
A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados:1Cereais que contêm glúten, 2Crustáceos, 3Ovos, 4Peixes, 5Amendoins, 6Soja,
7Leite, 8Frutos de casca rija, 9Aipo, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 13Tremoço, 14Moluscos. Para quem não é alérgico ou intolerante,
estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas.

