
 Municipio de Chaves 

Almoço
Favas (batata, cenoura, abóbora, courgete, feijão verde e favas, 

azeite, sal) 
Sopa 

Massa de atum gratinada Prato

Massa de legumes, cogumelos, gratinada Vegetariano 

Alface, tomate e milho Hortícolas

Laranja Sobremesa

Cenoura e ervilhas (batata, cebola, nabo, feijão branco, 

couve, cenoura, ervilhas, azeite e sal) 
Sopa 

Frango assado c/arroz de cenoura Prato

Salada de feijão, brócolos, arroz Vegetariano 
Alface, cenoura e couve roxa Hortícolas

Maçã Sobremesa

Grão e brócolos (batata, cenoura, courgette, nabo, cenoura, feijão verde, 

brócolos, grão, azeite e sal) 
Sopa 

Corvina assada  c/ salada russa (batata, cenoura, ervilha, 

nabo, feijão verde)
Prato

Seitan no forno c/ batata doce assada Vegetariano 

Ervilhas, cenouras e brócolos Hortícolas

Iogurte Sobremesa

Espinafres (batata, cenoura, cebola, courgete,couve, 

espinafres azeite,sal)
Sopa 

Bife de peru grelhado c/ arroz branco e feijão preto estufado Prato

Soja estufada c/ feijão preto Vegetariano 

Alface, tomate e beterraba Hortícolas

Abacaxi Sobremesa

Abóbora e feijão(batata, cebola, abóbora, couve de bruxelas, 

cenoura, feijão branco, azeite, sal) 
Sopa 

Perca assada em cama legumes (cebola, tomate, pimento) c/ arroz 

de ervilhas
Prato

Seitan no forno c/ salteado de espinafres e batata doce 

assada Vegetariano 

Alface, cenoura e milho Hortícolas
Pêra Sobremesa

Se é alérgico a algum alimento, por favor, informe-se junto da nossa equipa.

Semana de 6 a 10 de Março de 2023
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 Municipio de Chaves

Almoço
Juliana  (batata, cenoura, cebola, couve, abóbora, couve-flor, 

ervilha, favas, azeite, sal) 
Sopa 

Arroz de pato c/ cenoura às rodelas Prato

Feijoada de legumes Vegetariano 

Cenoura, tomate e milho Hortícolas
Maçã Sobremesa

Alho francês, ervilha  (batata, cenoura, cebola, alho francês, 

ervilha, courgette,azeite, sal) 
Sopa 

Salmão assado c/ massa de laços tricolor Prato

Salada de quinoa c/ abóbora e ervilhas Vegetariano 

Tomate, milho e cenoura Hortícolas
Banana Sobremesa

Brócolo (batata, cenoura, cebola, brócolo, nabo, 

abóbora,azeite, sal)
Sopa 

Coxa de peru estufada c/ batata assada Prato

Arroz de legumes c/ açafrão Vegetariano 
Alface, tomate e pimento Hortícolas

Pêra Sobremesa
Couve Bruxelas e feijão branco (batata, cenoura, cebola, 

abóbora, couve coração, couve bruxelas, feijão frade, azeite, 
Sopa 

Dourada assada c/ arroz de couve e grão de bico Prato

Salada de batata c/ grão e legumes Vegetariano 
Salteado de espinafres, cenoura e courgette Hortícolas

Laranja Sobremesa

Couve coração  (batata, cenoura, cebola, alho francês, couve, 

abóbora, ervilhas,azeite, sal) 
Sopa 

Lombo de porco estufado c/ cogumelos e massa talharim Prato

Risoto de trigo serraceno c/ legumes e cogumelos Vegetariano 

Beterraba, cebola e milho Hortícolas

Kiwi Sobremesa

Se é alérgico a algum alimento, por favor, informe-se junto da nossa equipa.

A ementa poderá sofrer alterações 
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Semana de 13 a 17 de Março de 2023
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 Municipio de Chaves

Almoço
Abóbora e ervilha (batata, cenoura, cebola, alho francês, courgette, 

ervilha, abóbora, azeite, sal) 
Sopa 

Bacalhau à Brás Prato

Alho francês à brás Vegetariano 

Alface, cenoura e couve roxa Hortícolas
Clementina Sobremesa

Espinafres e lentilhas ( batata, cenoura, cebola, courgette, 

abóbora, nabo, espinafres, lentilhas,azeite, sal) 
Sopa 

Novilho estufado c/ batata assada Prato

Caril de legumes Vegetariano 

Alface, cenoura e milho Hortícolas
Pêra Sobremesa

Juliana  (batata, cenoura, cebola, couve, abóbora, couve-flor, 

ervilha, favas, azeite, sal) 
Sopa 

Red fish assado c/ arroz de cenoura e brócolos Prato

Rojões de soja com batata doce assada Vegetariano 

Tomate, couve roxa e cenoura Hortícolas
Clementina Sobremesa

Repolho (batata, cenoura, abóbora, feijão verde, repolho, 

azeite, sal)
Sopa 

Bife de frango grelhado c/ laços Prato

Beringela recheada c/ quinoa Vegetariano 
Cenoura, pepino e beterraba Hortícolas

Maçã Sobremesa
Brócolo e grão  (batata, cenoura, cebola, brócolo, nabo, 

abóbora, grão, azeite, sal)
Sopa 

Robalo no forno c/ arroz de feijão Prato

Hamburguer c/ arroz de feijão Vegetariano 

Alface, beterraba e tomate Hortícolas

Gelatina Sobremesa

Se é alérgico a algum alimento, por favor, informe-se junto da nossa equipa.

A ementa poderá sofrer alterações 
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Semana de 20 a 24 de Março de 2023
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 Municipio de Chaves

Almoço

Alho Francês (batata, cenoura, cebola, alho francês, 

abóbora, nabo, feijão branco, azeite, sal) 
Sopa 

Ovo mexido c/ fiambre, queijo, cogumelos, cenoura e 

massa
Prato

Omolete de espinafres c/ massa Vegetariano 
Alface, cenoura, cebola Hortícolas

Pêra Sobremesa

Couve e feijão (batata, cenoura, cebola, courgette, 

couve, alho francês, abóbora, feijão branco, azeite, sal)
Sopa 

Linguado c/ arroz de cenoura Prato

Rissóis vegetarianos no forno c/ arroz de feijão Vegetariano 

Tomates recheados Hortícolas
Tangerina Sobremesa

Macedónia (batata, cenoura, courgette, nabo, cenoura, 

feijão verde, couve, azeite e sal) 
Sopa 

Frango assado c/batata assada Prato

Quiche de legumes Vegetariano 

Alface, couve roxa e tomate Hortícolas
Maçã Sobremesa

Cenoura (batata, cebola, abóbora, couve de bruxelas, 

cenoura,  azeite, sal) 
Sopa 

Esparguete à bolonhesa Prato

Bolonhesa de soja Vegetariano 

Ervilhas, milho e cenoura Hortícolas

Kiwi Sobremesa

Abóboa e lentilhas (batata, cenoura, abóbora, couve, nabo, 

brócolos, lentilhas, azeite, sal)
Sopa 

Filetes de pescada c/ arroz de tomate Prato

Hamburguer de cogumelos c/ massa de tomate Vegetariano 

Assado de beringela, courgette e pimentos Hortícolas
Banana Sobremesa

Se é alérgico a algum alimento, por favor, informe-se junto da nossa equipa.

A ementa poderá sofrer alterações 

Semena de 27 a 31 de Março de 2023
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