
Menu Semanal - Berçário e 1 ano

4 a 8 de março
11h15 0 0

O Colégio Novo da Maia e Eurest desejam a 

todos um Bom Carnaval!
0

0 0

15h 0 0

17h30 0 0

11h15 0 0

O Colégio Novo da Maia e Eurest desejam a 

todos um Bom Carnaval!
0

0 0

15h 0 0

17h30 0 0

11h15 Sopa de introdução / 1º G Omolete de salsa e cebola com arroz selvagem

Massada (aletria) de peixe maruca com 

cneoura ao natural

Macarronete de atum e brócolos no forno com queijo com 

salada ibérica (alface roxa, alface verde, rúcula, pepino, 

Creme de maçã  / maçã em gomos Fruta fresca da época

15h Fruta com Iogurte natural / Pápa láctea
Flocos de milho e trigo integrais* com iogurte sólido de 

aromas

17h30 Fruta laminada / papa de fruta
Meio pão de mistura com creme vegetal e fruta fresca 

(maçã)

11h15 Sopa de introdução / 1º G Sopa de couve coração

Salada russa com maruca ao natural
Fevera de porco grelhada com arroz de tomate ao natural 

e salada de alface, tomate e cenoura raspada

Creme de pêra / pêra em gomos Fruta fresca da época

15h Iogurte natural com aveia / Pápa láctea
Meio pão de cereais simples com meia maçã e iogurte 

sólido de aromas

17h30 Iogurte Pão de mistura com queijo e fruta (banana)

11h15 Sopa de introdução / 1º G Sopa de espinafres com grão-de-bico

Massa de frango com cenoura ao natural
Salmão em crosta de ervas aromáticas (salsa) e cuscuz com 

batata assada no forno ao natural 

Banana bem madura (ralada) Fruta fresca da época

15h Fruta com Iogurte natural / Pápa láctea
Pão de mistura com fiambre de peru, iogurte sólido de 

aromas e uma pêra

17h30 Fruta laminada / papa de fruta Meio pão de mistura com meia banana 

Alergénios: Informe-se junto da nossa equipa. Não poderão ser excluídas as contaminações cruzadas no restaurante.

São sempre consideradas as introduções alimentares individuais, sendo que a ementa apresentada é flexível e alterada de acordo com o desenvolvimento e 

necessidades da criança.
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