
                                                  

 

 
 

MENÚ BASAL 
ABRIL 15                                                  CATERING ANTONIO GALLEGO CID S.L. 
 
DÍA 

 
1º PRATO 

 
2º PRATO 

 
SOBREMESA 

 
SUXERENCIAS CENA 

7 Lentellas  Tortilla c/ ensalada Froita Tomates recheos/ pavo 
plancha c/ patacas/ Froita 

8 Xudias c/ xamón Arroz cubana Lácteo Salteado de berenxenas e 
cabacín/Tortilla de patacas/ 
Iogur 

9 Ensalada de 
pasta 

Pescada prancha c/ 
cachelos 

Froita Salpicón/ Coello o forno/ Froita 

10 Crema calabacin Filete c/ensalada Natilla chocolate Quiché de xamón e 
champiñóns/ Iogur 

13 Crema de 
verduras 

San Xacobo c/ 
ensalada 

Lácteo Ensalada de arroz c/ atún e 
surimi/ Froita 

14 Fabada Salmón prancha c/ 
cachelos 

Froita Coliflor rebozada/ Xamón 
asado c/ patacas/ Iogur 

15 Ensaladilla Milanesa de porco 
c/ ensalada 

Lácteo Pasta c/ gambas e acelgas 
refogadas/ Froita 

16 Arroz tres 
delicias 

Bacallao ó forno c/ 
pataca panadera 

Froita Xudías c/ xamón/ Polo ó forno 
c/ patacas/ Iogur 

17 Sopa de pasta  Empanada xamón e 
queixo 

Lácteo Verduras ó forno/ Merluza á 
prancha/ Froita 

20 
 

Crema verduras Albóndigas c/ arroz Lácteo Ensalada de pasta c/ tomate e 
atún/ Froita 

21 
 

Caldo Galego Pescada prancha c/ 
ensalada 

Froita Arroz c/ calabacín, berenxena e 
ovo/ Iogur 

22 
 

Menestra Polo asado c/ 
patacas 

Pasteliño Pisto de verduras/ Sandwich de 
xamón e queixo/ Froita 

23 
 

Macarrons con 
tomate  

Abadexo romana c/ 
ensalada 

Froita Ensalada mixta/ Pavo asado/ 
Iogur 

24 
 

Sopa de estrelas Carne guisada Lácteo Berenxena rechea/ Froita 

27 Crema de 
cenorias 

Tortilla de pataca 
c/tomate frito 

Lácteo Puré de puerros/Carne guisada 
c/ pasta / Froita 

28 Lentellas  
Bacalao romana c/ 
arroz 

Froita 
Champiñons ó ajillo/ Filete c/ 
patacas/ Iogur 

29 Ensalada 
completa 

Hamburguesa c/ 
patacas 

Lácteo  Ensalada de tomate e atún 
Filete de pavo/ Froita 

30 
 

Spaguettis c/ 
tomate 

Pescada prancha c/ 
ensalada 

Froita Ensalada de garbanzos c/ 
pemento e atún/ Iogur 

 



                                                  

 

 
 

 

 

 

 

É TEMPADA DE... ESPÁRRAGOS FRESCOS!! 

 

Xa chegou a primavera, a mellor tempada para gozar dos espárragos frescos. 

 

Degustar os primeiros exemplares simplemente cocidos, fritos ou á brasa, co seu talo recto, esvelto e coas puntas 

pechadas, convértese nun verdadeiro pracer para os sentidos. 

 

O espárrago é practicamente auga e pura fibra, polo que resulta un privilexio consumilo en caso de estrinximento, 

e polo seu escaso contido en calorías se se segue unha dieta de adelgazamento. 

 

A cantidade de vitamina C, provitamina A e folatos, nutrientes máis abundantes nestas hortalizas, é maior nos 

espárragos verdes e nas puntas das variedades brancas. Así mesmo, as variedades verdes son máis ricas 

en asparragina; o compoñente responsable do seu sabor característico. 

 

Son ricos en potasio e pobres en sodio, característica que lles confire unha acción diurética que favorece a 

eliminación do exceso de líquidos do organismo.  

 

 

 


