
Ana Isabel Fernández Escuredo -  Nutricionista   670504246 

C.E.I.P. "A PONTE" Menús para os días  1 Ao 5  FEBREIRO  2021  CURSO:  2020/2021 

     

MENÚS PARA O XANTAR - SUXESTIÓNS PARA CEAS E ALMORZOS  
     

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

     Día 1 Día 2 Día  3 Día 4 Día 5 

     ALMORZO 

 
Leite con cacao 

Unha froita 
Torrada de pan con aceite 

de oliva e mel  

Iogur  
Compota de mazá  
Galletas de avea 

Mandarina 
Leite de avea 

Pan de centeo con 
marmelada 

Toros de piña  
Leite con  copos de avea 

 
 

Mestura de froitas 
 

Leite con cacao 
Pan integral 

XANTAR 

 
 
 
 
 

MENÚ ESCOLLIDO POLOS 
ALUMNOS 

Caldo verde de grelo ou 
nabicol con pataca 

  
Pescada  ao forno con 

verduriñas saltedas por 
riba ( cebola, pemento, 

cenoria, allo, aceite de oliva 
virxe, sal iodada)  

Froita 

 
  

Xudías verdes con cenoria 
ao vapor 

Fideuá de carne (fideos 
grosos, costela de porco, 
cebola, tomate triturado 

natural, aceite de oliva, sal 
iodado) 
Froita 

 

Crema de verduras  
  

Tortilla de pataca  
 

Gornición: Ensalada de 
leituga, tomate e cenoria 

relada 
 

Iogur 
 

 
 

Fabada vexetal 
 

Peixe branco ao forno e 
por riba, salteado de 

cebola, cabacín, allo, aceite 
de oliva e sal. 

Gornición :toros de tomate 
Froita 

 

CEA 

 
Grellada de verduras 

Pescada á prancha con 
pataca cocida 

Froita 

Ensalada verde con 
aguacate e noces 

Ovos á prancha  con 
quinoa 
Froita  

  

Ensalada de tomate, pataca 
cocida xarda  e pemento 

Froita  

Arroz con verduras  
Linguado guisado con 

tomate  
Froita 

Espárragos á vinagreta 
Revolto de verduras con 

ovo e gambas 
                  Froita 



 

Ana Isabel Fernández Escuredo -  Nutricionista   670504246 

 
 

C.E.I.P. "A PONTE" Menús para os días 8 ao 12 Febreiro 2021    CURSO:  2020/2021 

     

MENÚS PARA O XANTAR - SUXESTIÓNS PARA CEAS E ALMORZOS  
     

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

     Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 

     ALMORZO 

 
Zume de laranxa 

 
Leite con copos de avea 

 
 
 

Unha mazá 
 

Callada con noces e mel 
 

Pan de centeo 

 
Macedonia de froitas 

frescas 
 

Mestura de iogur, arandos 
vermellos secos e 

amendoas 
 

Pan de soia 
 

Unha  laranxa 
 

Queixo con marmelo 
 

Pan con sementes de lino 

Zume de pexego 
 

Leite de avea 
 

Torrada de queixo con 
marmelada de arandos 

negros 

XANTAR 

Brócoli ao vapor con 
cenoria 

 
Raxo: gornición de pasta 
con salsa de champiñóns 

 
Froita 

 

Sopa de picadiño de 
verduras con xamón 
(sofrítese verduras en 

anacos con xamón, ponse 
caldo de verduras o final 

engádese fideos) 
 

Peixe branco enfariñado  
,Gornición: Ensalada con 

cogombro 
 

Froita 

 

Crema de cenoria (porro, 
cebola, cenoria, pataca, sal 

iodado, aceite de oliva, 
queixo desnatado) 

 
Paella infantil con polo, 

peixe e mariscos 
 

Froita 

 

Potaxe de fabas con 
verduras ( faba branca, 

cebola, cenoria, pemento, 
tomate frito, loureiro, 

pementón, allo, perexil,viño 
branco, aceite de oliva, sal 

iodado, xudía redonda, 
cenoria baby, caldo de 

carne) 
Pescada á romana 

Ensalada con olivas sen 
oso 

Iogur 

 
 
 

Menú sorpresa 

CEA 

Patacas asadas con 
cabacín 

Tortilla francesa con 
queixo 

Pan integral e froita 
 

Pan integral e froita  
 
 

Arroz con verduras 
 lombo asado en salsa de 

verduras asadas 
Pan integral e froita  

 

Ensalada de leituga , 
tomate e millo doce  

Tortilla de pataca e cabacín  
Pan integral e froita  

   

Ensalada de pasta con 
verduras e pavo 

Pan integral e froita  
 
 

Pizza de brócolis con 
xamón e queixo  
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C.E.I.P. "A PONTE" Menús para os días 15 ao 19  Febreiro  do 2021  CURSO:  2020/2021 

   7  

MENÚS PARA O XANTAR - SUXESTIÓNS PARA CEAS E ALMORZOS  
     

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

     Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 

     ALMORZO 

 

 
 
 

 
Un kiwi 

 
Callada con mel  

 
Pan de millo con marmelada 

 

Unha pera 
 

Leite de soia  
 

Pan integral con queixo e 
noces  

XANTAR 

Non lectivos  Non lectivos  Non lectivos 

Croquetas de xamón 
 

Tallarines con atún  
,Gornición: Champiñóns 

en allada   
iogur  

 

Sopa de cocido 
Cocido completo 

Froita  
 

CEA 

 
 

 
 
 

Ensalada de leituga, 
granada , laranxa e 
xerminados de soia 

 
Pasta con mexillóns  

 
Pan integral e froita  

 

Crema de porro con pataca 
 

Filete ruso á prancha  
 

Pan integral e froita  
 



C.E.I.P. "A PONTE" Menús para os días 22 ao 26 Febreiro 2021  CURSO:  2020/2021 

     

MENÚS PARA O XANTAR - SUXESTIÓNS PARA CEAS E ALMORZOS  
     

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

     Día 22 Día 23 Día  24 Día  25 Día  26 

     ALMORZO 

Macedonia de froitas  
 

Leite con galletas de 
quinoa   

Compota de mazá  
 

Polguiña de pan integral 
con xamón cocido e queixo 

 
Leite de avea 

Unha mandarina 
Cereais integrais  con leite  

 

Unha pera 
Galletas de muesli e iogur 

 

 
Uvas 

Copos de avea con leite   

XANTAR 

    
Crema de cabaza 

 
Ragú de tenreira  

(tenreira guisada en salsa 
de tomate e champiñóns) 

Gornición: pataca 
cocida  

 
Froita  

 

Xudías verdes con 
xamón, tomate triturado 
natural, allo, sal iodado 

e aceite de oliva 
 

Tortilla de pataca 

 
Macedonia de froitas  

Arroz tres delicias 
Polo asado con 

gornición de tomate 

 
Froita   

 

Ensalada mediterránea 
(leituga, tomate, olivas sen 

oso, fabas brancas 
lavadas  de bote e ovo 

cocido) 
 

Carne asada ao forno 
con salsa de verduriñas 

asadas ao forno 
  

 Iogur 
 

 

 Pucheiro de  
garavanzos con 

verduras e cabaza  
 

Luras rebozadas  
Gornición: Ensalada  

 
Froita  

 

 

CEA 

Ensalada de brotes verdes 
Luras á prancha con arroz 

salvaxe 
Pan integral e froita  

 

Ensalada de leituga, melón 
cantalupo, xamón serrano , 

amorodos, millo doce e 
tomate cereixa 

Tortilla francesa  
 Pan integral e iogur  

Guiso de peixe con 
verduriñas e pataca 

 
Pan integral e froita  

Crema de champiñóns 
Revolto de ovo, 

espárragos, chícharos  e 
xamón 

Pan integral e froita  

Ensalada de pementos 
asados  

Lombo asado con arroz  
Pan integral e froita 



 

 


