
Menu Semanal - Berçário e 1 ano

14 a 18 de junhho
11h15 Sopa de introdução / 1º Grupo Ervilhas

Arroz de peru com cenoura ao natural
Strogonof de peru com arroz seco com salada de pepino, 

tomate, rúcula e beterraba

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

15h Pápa láctea / Meio pão simples e fruta (melão) Pão de centeio com queijo e fruta (melão)

17h30
Meio pão simles e leite simples (cevada - 

opcional)
Pão de cereais simples com fruta (cereja)

11h15 Sopa de introdução / 1º Grupo Creme de alface e cenoura

Dourada grelhada lascada com arroz de feijão 

verde ao natural 

Dourada grelhada com arroz primavera (feijão verde, 

ervilhas, cenoura e milho) com salada de alface, rúcula, 

tomate e cenoura raspada

Banana bem madura ralada / cortada Fruta fresca da época variada

15h
Papa de fruta (maçã e pêra) com aveia / Pão 

simples com leite simples (cevada - opcional)

Pão de cereais com marmelada e leite simples (cevada ou 

canela - opcional)

17h30 Meio pão simples com iogurte sólido Meio pão de centeio simples e iogurte sólido de aromas

11h15 Sopa de introdução / 1º Grupo Sopa de couve-de-bruxelas

Arroz de pato ao natural com salada de beterraba 

raspada

Arroz de pato simples e salada de tomate, couve roxa, 

cenoura e agrião

Creme de pêra com meloa / meloa em fatias Fruta fresca da época variada

15h
Pápa láctea / Meio pão simples com iogurte sólido 

de aromas
Pão com creme vegetal e iogurte sólido de aromas

17h30 Meio pão simples com pêssego Meio pão e fruta (pêssego)

11h15 Sopa de introdução / 1º Grupo Sopa de couve flor e cenoura

Pescada grelhada desfiada com batata assada e 

brócolos ao vapor 

Perca grelhada com batata areada e salada mista (alface, 

tomate, cenoura raspada, cebola e azeitona preta)

Puré de melão com banana / Melão em fatias Fruta fresca da época variada

15h

Pápa de fruta (pêra e cenoura cozida) com aveia / 

Meio pão simples com leite simples (cevada - 

opcional)

Panquecas de cenoura e iogurte sólido de aromas

17h30 Meio pão simples com iogurte sólido Meio pão de centeio simples com fruta (meloa)

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

Jardineira de vitela (sem tomate) ao natural e 

arroz seco com salada de alface

Jardineira de vitela com arroz seco e salada ibérica (alface 

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

limão)

Puré de maçã com manga / manga em fatias Fruta fresca da época variada

15h Pápa láctea / Meio pão simples com iogurte sólido Pão com queijo e iogurte sólido de aromas

17h30 Meio pão simples com fruta (banana) Meio pão e fruta (ameixa)

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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