
Menu Semanal - Berçário e 1 ano

6 a 10 de Maio
11h15 Sopa de introdução / 1º G Creme de cebola com crouton (pão tostado)

Pescada, couve flor e batata estufada ao 

natural

Filete de pescada no forno com batata assada e  Salada 

niçoise (feijão verde cozido, alface, tomate, ovo cozido e 

azeitona)

Creme de pêra / pêra em gomos Fruta fresca da época variada

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

de aromas

17h30 Fruta laminada / papa de fruta Meio pão de centeio com creme vegetal e fruta (banana) 

11h15 Sopa de introdução / 1ºG Brócolos

Massada de vitela com cenoura raspada 

estufada ao natural

Mousaká (lasanha de carne de vaca ao natural) e salada 

mista (alface, tomate, cenoura raspada, cebola e 

azeitona preta)

Creme de maçã  / maçã em gomos Fruta fresca da época variada

15h Iogurte natural com aveia / Pápa láctea Pão de cereais com queijo e fruta (melão)

17h30 Iogurte Meio pão de centeio e iogurte sólido de aromas

11h15 Sopa de introdução / 1º G Creme de abóbora

Açorda de pescada
Bacalhau com broa e Salada ibérica (alface roxa, alface 

verde, rúcula, pepino, manjericão fresco, azeite e limão)

Banana bem madura (ralada) Fruta fresca da época variada

15h Fruta com Iogurte natural / Pápa láctea
Pão de leite com creme vegetal e iogurte sólido de 

aromas

17h30 Fruta laminada / papa de fruta Meio pão de centeio com fruta (maçã)

11h15 Sopa de introdução / 1º Grupo Couve portuguesa com feijão branco

Arroz de frango com tomate e cenoura ao 

natural 

Massa de frango em tomatada e cenoura ao natural e 

Salada de beterraba com pepino, tomate e cenoura

Creme de pêra / pêra em gomos Fruta fresca da época variada

15h Iogurte natural com aveia / Pápa láctea
Pão de cereais com marmelada e leite simples (cevada ou 

canela - opcional)

17h30 Iogurte Meio pão de centeio e fruta (pêra)

11h15 Sopa de introdução / 1º Grupo Espinafres

Farinha de pau de maruca

Arroz de maruca com cenoura, feijão verde, ervilha e 

açafrão ao natural e Salada grega (tomate, pepino, 

cebola, pimento verde, alho, azeitona preta, queijo feta, 

oregão, azeite e limão)
Creme de frutos (maçã  / banana / pêra)  / 

frutos em gomos
Fruta fresca da época variada

15h Fruta com Iogurte natural / Pápa láctea Pão de centeio  com queijo e iogurte sólido de aromas

17h30 Fruta laminada / papa de fruta Meio pão de centeio com fruta (meloa)

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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