
sopa

prato

dieta

vegetariano

Ementa
 01 MAI a 05 MAI

sopa

prato

dieta

vegetariano

sopa

prato

dieta

vegetariano

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª
Este estabelecimento dispõe de Livro de Reclamações. ASAE Rua Rodrigo da Fonseca, 73 - 1250-096 Lisboa

Abóbora

Rolo de carne com esparguete salteado                                     

Red fish estufado ao natural com arroz e brócolos                                  

Legumes à brás

sopa

prato

dieta

vegetariano

sopa

prato

dieta

vegetariano

Creme de legumes e ervilhas

Salada de feijão frade com atum

Frango estufado ao natural com macarronete

Caril de grão com curgete e arroz

Espinafres 

Grelhada mista com arroz e feijão preto

Abrótea assada simples com arroz de cenoura

Quiche vegetariana

Lombardo e feijão vermelho

Filetes de pescada com arroz de tomate

Costeletas grelhadas com arroz e legumes

Lasanha vegetariana

                                          FERIADO



sopa

prato

dieta

vegetariano

Ementa
 08 MAI a 12 MAI

sopa

prato

dieta

vegetariano

sopa

prato

dieta

vegetariano

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª
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Grão com espinafres

Perninha de frango com arroz de forno                                

Perca grelhada com arroz e brócolos                                  

Empadão de legumes

sopa

prato

dieta

vegetariano

sopa

prato

dieta

vegetariano

Creme de cenoura

Pescada a Brás

Carne de vaca cozida com massa tricolor

Pataniscas de legumes

Abóbora

Perna de porco assada com batata pala-pala

Feijoada de potas

Tortilha vegetariana

Agrião

Douradinhos no forno com arroz

Peru estufado ao natural com arroz e legumes

Cuscuz com legumes e tofu

Couve-coração

Arroz alegre com croquetes

Solha no forno com puré

Strogonoff de cogumelos e soja



sopa

prato

dieta

vegetariano

Ementa
 15 MAI a 19 MAI

sopa

prato

dieta

vegetariano

sopa

prato

dieta

vegetariano

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª
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Brócolos 

Rissóis de pescada com arroz de ervilhas                            

Cozido Simples                             

Pizza de cogumelos

sopa

prato

dieta

vegetariano

sopa

prato

dieta

vegetariano

Feijão com couve

Frango assado com batata

Pescada grelhada com arroz

Legumes gratinados com cogumelos no forno e massa

Couve-flor

Panados de frango no forno com arroz de chouriço

Raia cozida com molho verde

Wrap de legumes

Nabiças

Pataniscas de bacalhau com arroz

Frango estufado com arroz

Salada de lentilhas com ovo cozido e azeitonas

Alho francês

Hambúrguer no forno com massa

Peixe estufado ao natural

Tofu à brás



sopa

prato

dieta

vegetariano

Ementa
 22 MAI a 26 MAI

sopa

prato

dieta

vegetariano

sopa

prato

dieta

vegetariano

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª
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Lombarda

Medalhões de pescada com arroz                         

Hambúrguer de aves com arroz e legumes                 

Feijoada vegetariana

sopa

prato

dieta

vegetariano

sopa

prato

dieta

vegetariano

Creme de alho francês

Peru assado com massa

Caldeirada de peixe

Hambúrguer de legumes com arroz

Espinafres

Filetes de pescada dourada com arroz

Carne de vaca cozida com batata e hortaliça

Seitan a Gomes de Sá

Feijão branco com hortaliça

Rojões á portuguesa

Linguado assado ao natural com legumes

Tomates recheados com legumes e queijo

Juliana de legumes

Rissóis de carne com arroz

Abrótea estufada simples

Bolonhesa de soja e cogumelos



sopa

prato

dieta

vegetariano

Ementa
 29 MAI a 31 MAI

sopa

prato

dieta

vegetariano

sopa

prato

dieta

vegetariano

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª
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Feijão verde

Arroz de aves               

Perca grelhada com batata e hortaliça                

Seitan à brás

sopa

prato

dieta

vegetariano

sopa

prato

dieta

vegetariano

Portuguesa

Pasteis de bacalhau com arroz de feijão

Carne de vaca cozida com alho francês

Chili de legumes

Creme de ervilhas

Massa com atum

Frango corado simples com macarronete

Courgette recheada com legumes


