
Ementa Cantinas – Julho 
 
Dia 3 Julho 
Almoço – Sopa de brócolos; Espetada de peru grelhada com massa 
Jantar - Creme de abóbora; Peixe à Gomes Sá 
 
Dia 4 Julho 
Almoço - Sopa de feijão verde; Filetes de pescada fritos com arroz colorido 
Jantar - Sopa de couve branca; Hambúrguer de vaca grelhado com esparguete 
 

Dia 5 Julho 
Almoço - Creme de legumes; Frango assado com batata 
Jantar - Sopa de feijão; Cação estufado com arroz dourado 
 
Dia 6 Julho 
Almoço - Sopa de feijão com penca; Tranches de vitelão estufadas com arroz 
Jantar - Creme de tomate; Coxa de peru assada com batata assada 
 
Dia 7 Julho 
Almoço - Sopa de feijão verde; Abrótea assada com batata cozida 
Jantar - Sopa de grão; Febras de porco grelhadas com massa 
 
Dia 10 Julho 
Almoço - Sopa de alho francês; Raia dourada com arroz de brócolos 
Jantar – Creme de ervilhas; Bife de peru grelhado com massa 
 
Dia 11 Julho 
Almoço - Creme de feijão; Lasanha de carne 
Jantar - Sopa de penca; Badejo assado com arroz à primavera 
 
Dia 12 Julho 
Almoço - Sopa Juliana; Salmão grelhado com batata 
Jantar - Sopa de grão; Nacos de porco estufados com arroz de cenoura 
 
Dia 13 Julho 
Almoço - Sopa de feijão; Frango assado com massa 
Jantar - Sopa de abóbora; Pescada assada com cebolada e puré 
 
Dia 14 Julho 
Almoço - Sopa de espinafres; Entrecosto de porco assado c/ arroz 
Jantar - Sopa de curgete; Coxa de frango grelhada c/ arroz de tomate 
 
Dia 17 Julho 
Almoço - Sopa de feijão; Costeleta de porco grelhada com massa 
Jantar - Sopa de couve-flor; Pescada gratinada com batata 
 
Dia 18 Julho 
Almoço - Sopa de legumes; Salada de atum, batata e feijão-frade 
Jantar - Sopa de nabiças; Almôndegas estufadas com massa 
 
Dia 19 Julho 
Almoço - Creme de abóbora; Frango assado com arroz salteado 
Jantar - Sopa de feijão; Costeleta de porco grelhada com arroz 
 
Dia 20 Julho 
Almoço - Sopa camponesa; Tentáculos de pota estufados com puré 
Jantar - Creme de cenoura; Peito de peru assado com arroz de legumes 
 
Dia 21 Julho 
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Almoço - Sopa de grão; Arroz de carnes 
Jantar - Sopa de abóbora; Peixe à Brás 
 
Dia 24 Julho 
Almoço - Sopa de brócolos; Medalhões de pescada com molho de tomate e batata 
Jantar - Sopa de feijão-vermelho; Rojões de porco estufados com massa 
 
Dia 25 Julho 
Almoço - Sopa de grão; Bife de peru grelhado com cogumelos e arroz 
Jantar - Creme de tomate; Badejo grelhado com batata 
 
Dia 26 Julho 
Almoço - Sopa de nabos; Pataniscas de paloco com arroz de feijão 
Jantar - Creme de legumes; Frango estufado com puré 
 
Dia 27 Julho 
Almoço - Sopa de feijão verde; Massa Bolonhesa 
Jantar - Sopa de espinafres; Salmão assada com arroz de ervilhas 
 
Dia 28 Julho 
Almoço - Creme de ervilhas; Frango assado com batata frita 
Jantar – Sopa de couve-branca; Espetada de porco grelhada com massa 
 
Dia 31 Julho 
Almoço - Sopa de alho francês; Barriguinhas de porco grelhadas com batata 
Jantar – Sopa de curgete; Rissóis, bolinhos e croquetes fritos com arroz de cenoura 
 

  
 
 
 
 

 

 

 


