Lanches colégio militar
Maio de 2022
02 a 06 de maio de 2022

2022

2022

23 a 27 maio de 2022

de 2022

Tortilha de milho e queijo

Tortilha de milho e queijo

Tortilha de milho e queijo

triângulo;

triângulo;

triângulo;

Tortilha de milho e queijo
triângulo;

Iogurte líquido;

Iogurte líquido;

Iogurte líquido;

Pera;

Maçã starking

Pera;

Iogurte líquido;
Banana;

Pão com queijo;

Pão com manteiga e fiambre;

Pão com marmelada;

Pão com fiambre;

Pão com queijo;

Sumo 100% fruta;

Leite simples;

Leite Simples;

Sumo 100% fruta;

Sumo 100% fruta;

Pão com queijo

Pão com queijo;

Pão com queijo;

Pão com queijo;

Pão com queijo

Iogurte Líquido;

Sumo 100% fruta;

Iogurte Líquido;

Leite simples;

Pera;

Maçã Starking;

Pera;

Maçã Golden;

Pão com manteiga e fiambre;

Pão com queijo e fiambre;

Pão com fiambre;

Pão com queijo e fiambre;

Leite simples;

Iogurte líquido;

Leite simples;

Leite simples;

Iogurte Líquido;
Pera;
Pão com manteiga e
fiambre;

Pão com marmelada;

Pão com manteiga e fiambre;

Pão com queijo;

Pão com queijo e fiambre;

Sumo 100% fruta;

Sumo 100% fruta;

Leite simples;

Sumo 100% fruta;

Leite simples;
Pão com marmelada;
Sumo 100% fruta;

Maçã Golden;

Clementina

Maçã Golden;

Maçã starking

Maçã Golden;

Pão com queijo e fiambre;

Pão com marmelada;

Pão com queijo e fiambre;

Pão com doce de morango;

Pão com queijo e fiambre;

Leite simples;

Leite Simples;

Leite simples;

Leite Simples;

Tortilha de milho e queijo

Tortilha de milho e queijo

Tortilha de milho e queijo

triângulo;

triângulo;

triângulo;

Leite simples;
Tortilha de milho e queijo
triângulo;

Iogurte Líquido;

Iogurte Líquido;

Iogurte Líquido;

Pera;

Clementina;

Pera;

Pão com queijo e fiambre;

Pão com fiambre;

Pão com fiambre;

Pão com fiambre ;

Sumo 100% fruta;
Clementina;
Pão com queijo e fiambre;

Leite simples;

Leite simples;

Leite simples;

Leite simples;

Leite simples;

Pão com fiambre;

Pão com queijo;

Pão com manteiga e queijo;

Pão com queijo;

Pão com fiambre;

Iogurte líquido;

Iogurte líquido;

Iogurte líquido;

Leite simples;

Banana;

Maçã Golden;

Pêra;

Maçã Golden;

Pão com manteiga e fiambre;

Pão com manteiga e fiambre;

Pão com fiambre;

Pão com manteiga e fiambre;

Sumo 100% fruta;

Leite simples;

Sumo 100% fruta;

Iogurte líquido;

Iogurte líquido;
Banana;
Pão com manteiga e
fiambre;

Quarta-feira

Terça-feira

Segunda-feira

Tortilha de milho e queijo triângulo;
Reforço manhã

Iogurte líquido;
Banana;

Reforço tarde

Reforço manhã

Reforço tarde

Reforço manhã

Reforço tarde

Sexta-feira

Quinta-feira

Tortilha de milho e queijo triângulo;
Reforço manhã

Sumo 100% fruta;
Clementina;

Reforço tarde

Reforço manhã

Reforço tarde

Para os alunos com restrições alimentares os lanches são adaptados às restrições alimentares apresentadas
Alergénios Informe-se junto equipa. Não poderão ser excluídas as contaminações cruzadas no restaurante.
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Sumo 100% fruta;

Ementa

Sexta-feira (06Mai)

Quinta-feira (05Mai)

Quarta-feira (04Mai)

Terça-feira (03Mai)

Segunda-feira (02Mai)

Semana de 02 a 06 de maio de 2022
ALMOÇO

JANTAR

Sopa

Juliana

Creme de Espinafres

Prato

Cordon Bleu com esparguete salteado; (fusilli já não se
encontra disponível)

Pataniscas de bacalhau com arroz de feijão

Dieta

Frango cozido com arroz e legumes

Red-fish estufado simples com batata e legumes

Vegetariano

Grão estufado com abóbora e arroz

Empadão de legumes com soja

Sobremesa

Pêra

Maçã golden

Sopa

Couve Portuguesa

Creme de cenoura

Prato

Corvina à Bulhão Pato com Puré de Batata

Perna de frango assada no forno com esparguete

Dieta

Corvina cozida com batata e legumes

Perna de frango assada ao natural com esparguete

Vegetariano

Legumes à Brás

Pimentos gratinados com arroz branco

Sobremesa

Laranja

Pêra

Sopa

Primavera

Nabiça

Prato

Carne de vaca à Primavera com Puré de Batata

Massada de peixe com delícias do mar e coentros

Dieta

Carne de vaca estufada simples com batata e cenoura

Dourada grelhada com batatas e legumes

Vegetariano

Courgette recheada com couscous

Caril de tofu e legumes com arroz

Sobremesa

Banana

Laranja

Sopa

Lombardo

Alho francês

Prato

Lasanha de atum

Escalopes de porco grelhados com arroz de legumes

Dieta

Maruca cozida com legumes

Escalopes de porco grelhados com arroz de legumes

Vegetariano

Soja guisada com massa

Seitan panado com salada de feijão

Sobremesa

Maçã Starking

Clementina

Sopa

Creme de ervilhas

Prato

Esparguete à Bolonhesa

Dieta

Cozido simples

Vegetariano

Lasanha vegetariana

Sobremesa

Pudim

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

#

Internal

Ementa

Sexta-feira (13Mai)

Quinta-feira (12Mai)

Quarta-feira (11Mai)

Terça-feira (10Mai)

Segunda-feira (09Mai)

Semana de 09 a 13 de maio de 2022
ALMOÇO

JANTAR

Sopa

Creme de abóbora

Canja

Prato

Arroz de frutos do mar com coentros

Lombo de porco assado com arroz de chouriço

Dieta

Abrótea estufada simples com batatas e legumes

Febras grelhadas com arroz branco e cenoura salteada

Vegetariano

Feijão branco estufado com espinafres e abóbora com
arroz de alho

Bolonhesa de soja com esparguete

Sobremesa

Maçã Starking

Banana

Sopa

Feijão-verde

Creme de brócolos

Prato

Hambúrguer de aves com esparguete

Empadão de atum

Dieta

Bife de peru grelhado com esparguete

Perca com batata cozida e legumes

Vegetariano

Migas de couve e feijão com arroz

Quiche de espinafres (ovo)

Sobremesa

Laranja

Maçã Golden

Sopa

Feijão branco com hortaliça

Agrião

Prato

Pescada à Zé do Pipo

Pizza de queijo e fiambre

Dieta

Pescada cozida com batatas e legumes

Frango corado com esparguete

Vegetariano

Paella vegetariana

Pimentos recheados com soja e couscous com arroz
branco

Sobremesa

Kiwi

Pera

Sopa

Creme de courgette e cenoura

Caldo verde

Prato

Arroz de aves

Bacalhau à Brás

Dieta

Arroz de aves

Bacalhau com batata cozida e legumes

Vegetariano

Macarronada de seitan (feijão manteiga, cenoura,
lombardo e cogumelos)

Chilli vegetariano com arroz branco

Sobremesa

Maçã Starking

Laranja

Sopa

Caldo verde

Prato

Amarelo de carnes

Dieta

Bife de frango grelhado com arroz

Vegetariano

Chill de soja

Sobremesa

Arroz doce
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Este

#

Internal

Sexta-feira (20Mai)

Quinta-feira (19Mai)

Quarta-feira (18Mai)

Terça-feira (17Mai)

Segunda-feira (16Mai)

Semana de 16 a 20 de maio de 2022
ALMOÇO

JANTAR

Sopa

Hortaliça com Feijão vermelho

Creme de cenoura com coentros

Prato

Bifinhos com molho de natas e cogumelos com
esparguete

Salada russa com pescada e ovo cozido (com maionese)

Dieta

Costeletas de porco grelhadas com esparguete

Salada russa com pescada e ovo cozido

Vegetariano

Tortilha de batata e legumes com arroz

Feijoada vegetariana

Sobremesa

Maçã Golden

Pêra

Sopa

Espinafres

Creme de couve-flor

Prato

Bacalhau com natas

Hambúrguer com arroz de cenoura

Dieta

Carapau grelhado com batata e legumes

Bife de frango grelhado com massa

Vegetariano

Strogonoff de legumes e tofu com arroz de alho

Pizza de legumes

Sobremesa

Gelado

Kiwi

Sopa

Minestrone

Creme de courgette com nabo

Prato

Massa à Lavrador

Filetes de cavala com molho de escabeche com batata

Dieta

Jardineira de carnes simples

Filetes de cavala com batata cozida

Vegetariano

Lasanha de lentilhas com legumes

Omelete com cogumelos e pimentos com arroz de
cenoura

Sobremesa

Laranja

Banana

Sopa

Alho francês e cenoura

Abóbora com massinhas

Prato

Empadão de atum (com arroz)

Rolo de carne com esparguete

Dieta

Perca assada simples com batata salteada e legumes

Carne de vaca estufada com esparguete

Vegetariano

Tofu à Gomes de Sá

Ervilhas guisadas com soja e arroz branco

Sobremesa

Pêra

Maçã Golden

Sopa

Macedônia de Legumes

Prato

Carne de porco à Alentejana

Dieta

Frango cozido com hortelã e arroz
Hambúrguer de feijão preto com arroz de tomate e
pimento
Maçã Starking

Vegetariano
Sobremesa

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

#

Internal

Ementa

Sexta-feira (03Jun)

Quinta-feira (02Jun)

Quarta-feira (01Jun)

Terça-feira (31Mai)

Segunda-feira (30Mai)

Semana de 30 de maio a 03 de junho de 2022
ALMOÇO

JANTAR

Sopa

Primavera

Alho Francês

Prato

Alheira no forno com ovo mexido e arroz

Filetes de red-fish com arroz de tomate

Dieta

Frango estufado simples com massa cozida

Filetes de red-fish com arroz de tomate

Sobremesa

Legumes salteados com feijão manteiga com arroz
branco
Clementina

Sopa

Sopa de Peixe

Camponesa

Prato

Arroz à Generalissímo

Roti de perú no forno com batata assada

Dieta

Atum com batata e legumes

Roti de perú no forno com arroz de ervilhas

Vegetariano

Peixinhos da horta com arroz de feijão

Pimentos recheados com arroz branco

Sobremesa

Pêra

Laranja

Sopa

Caldo Verde

Juliana

Prato

Panados de frango à Milanesa com esparguete

Massada de peixe com delícias do mar e coentros

Dieta

Lombo de porco assado simples com arroz de
cenoura

Pescada cozida com todos

Vegetariano

Soja à Gomes de sá

Salada de lentilhas com ovo cozido

Sobremesa

Maçã Starking

Kiwi

Sopa

Grão

Feijão verde com cenoura

Prato

Bacalhau Espiritual

Arroz à Salsicheiro

Dieta

Bacalhau cozido com batatas e legumes

Carne de vaca cozida com massa

Vegetariano

Penne com tofu salteado em azeite e óregãos

Ratatouille de legumes com esparguete salteado

Sobremesa

Banana

Pêra

Sopa

Dieta

Creme de Ervilhas (com bacon)
Bife de frango grelhado com ananás e arroz
primavera
Bife de frango grelhado com arroz primavera

Vegetariano

Strogonoff de seitan e cogumelos com esparguete

Sobremesa

Gelatina

Vegetariano

Prato
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#

Internal

Seitan de cebolada com batata cozida
Maçã golden

Ementa

Sexta-feira (03Jun)

Quinta-feira (02Jun)

Quarta-feira (01Jun)

Terça-feira (31Mai)

Segunda-feira (30Mai)

Semana de 30 de maio a 03 de junho de 2022
ALMOÇO

JANTAR

Sopa

Primavera

Alho Francês

Prato

Alheira no forno com ovo mexido e arroz

Filetes de red-fish com arroz de tomate

Dieta

Frango estufado simples com massa cozida

Filetes de red-fish com arroz de tomate

Sobremesa

Legumes salteados com feijão manteiga com arroz
branco
Clementina

Sopa

Sopa de Peixe

Camponesa

Prato

Arroz à Generalissímo

Roti de perú no forno com batata assada

Dieta

Atum com batata e legumes

Roti de perú no forno com arroz de ervilhas

Vegetariano

Peixinhos da horta com arroz de feijão

Pimentos recheados com arroz branco

Sobremesa

Pêra

Laranja

Sopa

Caldo Verde

Juliana

Prato

Panados de frango à Milanesa com esparguete

Massada de peixe com delícias do mar e coentros

Dieta

Lombo de porco assado simples com arroz de
cenoura

Pescada cozida com todos

Vegetariano

Soja à Gomes de sá

Salada de lentilhas com ovo cozido

Sobremesa

Maçã Starking

Kiwi

Sopa

Grão

Feijão verde com cenoura

Prato

Bacalhau Espiritual

Arroz à Salsicheiro

Dieta

Bacalhau cozido com batatas e legumes

Carne de vaca cozida com massa

Vegetariano

Penne com tofu salteado em azeite e óregãos

Ratatouille de legumes com esparguete salteado

Sobremesa

Banana

Pêra

Sopa

Dieta

Creme de Ervilhas (com bacon)
Bife de frango grelhado com ananás e arroz
primavera
Bife de frango grelhado com arroz primavera

Vegetariano

Strogonoff de seitan e cogumelos com esparguete

Sobremesa

Gelatina

Vegetariano

Prato
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#

Internal

Seitan de cebolada com batata cozida
Maçã golden

