
REFEIÇÃO 2ª-FEIRA (06/03) 3ª-FEIRA (07/03) 4ª-FEIRA (08/03) 5ª-FEIRA (09/03) 6ª-FEIRA (10/03)

Reforço Manhã Tiras de Cenoura Sortido de Bolachas Maça Laminada Galetes de Arroz Tiras de Cenoura

Almoço

Berçário 
(A)

Creme de Feijão verde
Arroz de pescada com 

coentros
Papa de Fruta/ Maça

Creme de Abóbora 
Peito de Frango com 

massa couscous
Papa de fruta/Laranja

Creme de Alface
Pescada cozida com 

batata e cenoura
Papa de fruta/ Pera

Creme de Alho francês
Borrego com massinha 

pevide
Papa de fruta/ Banana

Creme de Cenoura
Pescada cozida com 

batata e brócolos
Papa de fruta/ Maça

Creche
(B)

Sopa de Feijão verde
Carne de novilho 

estufada com 
esparguete e salada de 

alface com cenoura

Maçã

Puré de Feijão
Pescada cozida com 

batata e brócolos

Laranja

Sopa de Alface
Perna de frango 

estufada com arroz de 
cenoura e salada de 

tomate

Pera

Sopa de Alho francês
Peixe assado no forno 

com batata, batata doce 
e feijão verde

Banana

Sopa de Cenoura
Cozido de grão 

(carne de porco) com 
massa penne e 

salada de alface com 
cenoura

Maça

Lanche

Berçário 
(A) Nestum de

Espelta e Aveia
Iogurte Natural com 

fruta
Cerelac

(5 frutos)
Nestum de Arroz

Iogurte natural com 
flocos de aveia 

moídos

Creche
(B)

Leite e pão caseiro com 
manteiga

Leite e papo seco com 
fiambre

Leite e pão caseiro 
fatiado  com manteiga

Leite e pão de mistura 
fatiado com compota de 

cenoura

Iogurte de aromas e 
paposeco com queijo 

fatiado

Reforço Tarde Pão caseiro Pão caseiro Pão caseiro Pão caseiro Pão caseiro

EMENTA PARA A SEMANA DE 06 A 10 DE MARÇO DE 2023                                           BERÇÁRIO/CRECHE     

NOTA 1: Caso a disponibilidade de algum ingrediente seja comprometida, será feita a sua substituição.
NOTA 2: Os dois pratos principais apresentados referem-se a crianças até aos 15 meses e crianças com mais de 15 meses. Até aos 15 meses(A) é 
servido o primeiro prato e após as crianças completarem os 15 meses é-lhes servida a segunda opção (B). A diferença reside nos aspetos relacionados 
com a deglutição e mastigação próprias destas idades e que torna mais propicio o consumo de certos alimentos em detrimento de outros.
NOTA 3: As Crianças do Berçário poderão trazer os reforços de casa.
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REFEIÇÃO 2ª-FEIRA (06/03) 3ª-FEIRA (07/03) 4ª-FEIRA (08/03) 5ª-FEIRA (09/03) 6ª-FEIRA (10/03)

Reforço Manhã Tiras de Cenoura Sortido de Bolachas Maça Laminada Galetes de Arroz Tiras de Cenoura

Almoço

Sopa de Feijão verde
Carne de novilho 

estufada com 
esparguete e salada de 

alface com cenoura

Maçã

Puré de Feijão
Pescada cozida com 

batata e brócolos

Laranja

Sopa de Alface
Perna de frango 

estufada com arroz de 
cenoura e salada de 

tomate

Pera

Sopa de Alho francês
Peixe assado no forno 

com batata, batata doce 
e feijão verde

Banana

Sopa de Cenoura
Cozido de grão (carne de 
porco) com massa penne 

e salada de alface com 
cenoura

Maça

Lanche
Leite e pão caseiro com 

manteiga
Leite e papo seco com 

fiambre

Leite/ Leite com 
cevada e pão caseiro 
fatiado com manteiga

Leite e pão de mistura 
fatiado com compota 

de cenoura

Iogurte de aromas e 
papo seco com queijo 

fatiado

Reforço Tarde Pão caseiro Pão caseiro Pão caseiro Pão caseiro Pão caseiro

EMENTA PARA A SEMANA DE 06 A 10 DE MARÇO DE 2023                                            JARDIM INFÂNCIA /CATL 

NOTAS: Caso a disponibilidade de algum ingrediente seja comprometida, será feita a sua substituição.
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