
Menu Semanal - Berçário e 1 ano

1 a 4 de setembro
11h15 0 0

0 0

0 0

15h 0 0

17h30 0 0

11h15 Sopa de Introdução /1º Grupo Brócolos

Farinha de pau de peixe (pescada)
Macarronete de salmão com salada de alface e cenoura 

raspada

Creme de pêra Fruta da época

15h Papa láctea Pão de mistura com queijo e fruta (maçã)

17h30 Iogurte
Meio pão de cereais com creme vegetal e iogurte sólido de 

aromas

11h15 Sopa de introdução/1º Grupo Cenoura com couve branca

Maruca estufada ao natural com salada de 

batata e cenoura cozidas ao vapor

"Douradinhos" de maruca (no forno com corn flakes) e 

batata brava e salada de pepino, tomate e cebola

Banana bem madura ralada Fruta da época

15h
Papa láctea / Papa de Iogurte natural com 

fruta e bolacha
Gressinos e espetadas tomate cherry, queijo e melão

17h30 Papa de fruta (maçã) Meio pão de mistura com palitos de cenoura

11h15 Sopa de introdução/1º Grupo Alho francês com feijão branco

Massada de frango ao natural

Frango assado no forno com arroz de feijão verde e 

cenoura e "salada grega" (tomate, pepino, pimento verde, 

cebola, azeitona preta, oregão, azeite e sumo de limão)

Creme de maçã Fruta da época

15h Papa láctea
Flocos de cereais (centeio, aveia e trigo) com iogurte sólido 

de aromas

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

11h15 Sopa de introdução/1º Grupo Espinafres

Açorda de peixe (abrótea) 

"Almondegas" (tipo caseiras) de peixe com grão-de-bico 

macarrão salteado em alho e azeite e salada ibérica (alface 

roxa, alface verde, rúcula, pepino, manjericão fresco, 

azeite e limão)

Creme de pêra Fruta da época

15h
Papa láctea / Papa de Iogurte natural com 

fruta e bolacha
Pão de cereais com queijo e fruta (banana)

17h30 Papa de fruta (banana e maçã) Pão de Leite com fruta (uvas)

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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