
 

 
 

MENÚ BASAL 
DECEMBRO 14                                       CATERING ANTONIO GALLEGO CID S.L. 
 
DÍA 

 
1º PRATO 

 
2º PRATO 

 
SOBREMESA 

 
SUXERENCIAS CENA 

1 Lentellas Pescada á prancha  
c/ensalada 

Iogur Verduras salteadas c/ 
xamón/Tenreira asada / Froita 

2 
 

Sopa de verduras Xamón asado 
c/patacas 

Froita 
 

Tomate recheo/ Variñas de peixe / 
Iogur 

3 Macarróns 
c/tomate 

Bacallau á romana 
c/ensalada 

Iogur Verduras á prancha/ Tortilla de 
patacas/ Froita 

4 Crema de cenorias Tortilla c/tomate 
natural 

Froita 
 

Coliflor rebozada/ Pescado ó forno 
c/ arroz/ Iogur 

5 Xudías c/ xamón Albóndegas c/ arroz Pasteliño Pisto de verduras/ Sandwich de 
xamón e queixo/ Froita 

8 FESTIVO 

9 Arroz tres delicias Salmón c/ ensalada Froita Puré de cenorias/ Pavo 
asado/Iogur  

10 Crema de 
guisantes 

Filete c/ patacas Natilla Berenxena prancha/Peixe ó forno 
c/ patacas / Froita 

11 
 

Fabada  Empanada  Froita 
Ensalada de tomate e queixo 
Tortilla de espárragos/ Iogur 

12 
 

Sopa pasta Pescada á prancha 
c/ensalada 

Iogur Crema de cabaza/ Carne ó 
caldeiro/ Froita 

15 Crema de cabaza San Xacobo c/ 
ensalada 

Iogur Quiché de espinacas e queixo/ 
Froita 

16 Caldo galego Fogonero á 
portuguesa 

Froita Puré de porros/Carne guisada c/ 
pasta / Iogur 

17 Lentellas Carne guisada Bebible Ensalada mixta/ Revolto de 
champiñóns / Froita 

18 Macarróns c/ 
tomate 

Pescada a galega Froita 
Champiñóns ó alliño/ Filete c/ 
patacas/ Iogur 

19 MENÚ NADAL Turrón Ensalada de arroz c/ xamón e 
queixo/ Froita 

 



 

 
 

 

 

 

9 CONSELLOS SOBRE A ALIMENTACIÓN NAS FESTAS DE NADAL... 

 

1.Disfruta dos pratos tradicionais do teu fogar, é o mellor momento e os días adecuados para facelo. 

2.Hai que cociñar só a cantidade que se vai comer o día da celebración, evitando que estas preparacións sigan 

presentes na túa mesa durante os días ou semanas seguintes. 

3.O mesmo sucede cos turróns, barquillos e polvoróns. É necesario planificar ben a compra. Hai que comelos 

"cando toca" e con moderación evitando ter restos na casa durante todo xaneiro. 

4. Prepara uns entrantes lixeiros antes de servir os pratos fortes a base de ensaladas, marisco fervido e carnes 

magras como o xamón. 

5.Puedes comer de todo o que se ofrece intentando non encher os pratos máis do que o fas habitualmente na túa 

alimentación diaria. 

6.Come devagar, con tranquilidade e mastigando ben os alimentos. 

7.O rematar as comidas... por que non saír a dar un paseo en familia? 

8.Aunque realizases unha comida copiosa non te saltes outras comidas. É preferible que fagas as tres comidas 

principais aínda que sexan máis suaves, por exemplo un pouco de verdura fervida, un peixe branco á prancha e 

de sobremesa un iogur desnatado. 

9.A piña e a papaia son froitas baixas en azucre e con efecto diurético que che poden ser de grande axuda se tes 

dixestións pesadas. 

 

 

 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://img2.mlstatic.com/s_MLV_v_V_f_3477379327_122012.jpg&imgrefurl=http://www.preciolandia.com/ve/arbol-de-navidad-regalo-corporativos-dec-6p9uq4-a.html&h=320&w=320&tbnid=l0OjgDiPYrJv_M:&zoom=1&docid=EZocVeerJo7N6M&hl=es&ei=L3dvVPytKJfvaoqhgVA&tbm=isch&ved=0CFUQMyguMC4&iact=rc&uact=3&dur=462&page=3&start=45&ndsp=27

