
 

 
 

MENÚ BASAL 
FEBREIRO 15                                                                                        CATERING ANTONIO GALLEGO CID S.L. 

 
DÍA 

 
1º PRATO 

 
2º PRATO 

 
SOBREMESA 

 
SUXERENCIAS CENA 

2 
Lentellas 

Tortilla de pataca 
c/tomate 

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

3 
Xudías c/ xamón Polo asado c/ patacas Froita de temporada 

Puré de cenorias/ Pavo asado/ 
Iogur 

4 Macarróns 
c/tomate 

Salmón c/ensalada Lácteo 
Berenxena prancha/Peixe ó 
forno c/ patacas / Froita 

5 
Crema de cenoria Lomo c/patacas Froita de temporada Ensalada de tomate e queixo 

Tortilla de espárragos/ Iogur 
6 

Caldo Galego 
Abadexo romana c/ 
pataca cocida 

Lácteo 
Crema de cabaza/ Carne ó 
caldeiro/ Froita 

9 
Sopa de pasta Albóndigas c/arroz Lácteo 

Berenxena ó forno/ Pasta 
marinera/ Froita 

10 
Fabada Bacalao a portuguesa Froita de temporada 

Ensalada mixta/ Filete c/ 
patacas / Iogur 

11 Crema de 
calabacín 

Milanesa c/patacas Natilla chocolate 
Puré de puerros/Carne guisada 
c/ pasta / Froita 

12 
Arroz tres delicias 

Pescada prancha c/ 
ensalada 

Froita de temporada Champiñons ó ajillo/ Polo c/ 
patacas/ Iogur 

13 Menestra de 
verduras 

Carne guisada c/ 
patacas 

Pasteliño 
Ensalada mixtaMerluza á 
romana/ Froita 

16 

CARNAVALES 
17 

18 

19 Crema de 
verduras 

Hamburguesa c/ 
patacas Froita de tampada 

Berenxena prancha/Lomo 
prancha c/ patacas / Iogur 

20 Potaxe de 
garavanzos 

Pescada romana c/ 
ensalada Lácteo Ensalada de tomate e atún 

Tortilla de champiñóns/ Froita 

23 Crema de 
cabaciña 

San X acabo 
c/ensalada Lácteo 

Verduras salteadas c/ 
xamón/Ternera asada / Froita 

24 Sopa de estrelas Xamón asado 
c/patacas  Froita de temporada 

Xudías c/ tomate/ Tortilla de 
patacas / Iogur 

25 Fabada Pescada prancha c/ 
ensalada Bebible 

Verduras á prancha/ Revolto de 
allos ternos/ Froita 

26 Espaguttis c/ 
tomate 

Filete de Porco 
c/patacas  Froita de temporada 

Ensalada mixta/ Rolliños de 
polo c/ xamón e queixo/ Iogur 

27 Lentellas Abadexo 
c/ensalada Lácteo 

Coliflor rebozada/ Pescado ó 
forno c/ patacas/ Froita 

 



 

 
 

Hoxe propoñémosvos todo un clásico das receitas…PASTEL DE VERDURAS... Unha forma 

realmente fantástica de que toda a familia comamos verduras, xa que somos os pais somos os 

primeiros que temos que comer moita verdura por nós, e porque somos un exemplo a seguir xa que 

os nosos pequenos nos imitan en todo. 

 

É unha receita moi sinxela de preparar, e ademais podedes deixar este pastel de verduras feito con 

antelación. 

 

Ingredientes: 

 

1 cabaciña 

3 cenorias 

150 gr de chícharos tenros conxelados 

150 gr de feixóns verdes conxelados 

1 cebola 

4 ovos 

200 ml de nata líquida para cociñar 

Aceite de oliva virxe extra 

Sal 

Pementa negra recén moída 

 

Como facer pastel de verduras: 

 

Pelamos a cebola e cortamos en toros finos. Lavamos moi ben a cabaciña baixo o chorro de auga da 

billa, despuntamos e cortamos en medias toros. Poñemos ambas as dúas cousas, a cebola e a 

cabaciña a pochar nunha tixola con aceite de oliva virxe extra. Reservamos. 

 

Pelamos as cenorias e cortamos en dadiños, cocémolas en auga uns 8 minutos, cocemos, por 

separado, da mesma forma os chícharos e os feixóns. Arrefriamos baixo o chorro de auga para parar 

a cocción e escorremos. 

 

Batemos os ovos nunha cunca grande, engadimos a nata líquida e batemos cun chisco de sal e outra 

de pementa. Incorporamos a cabaciña e a cebola así como as verduras cocidas. 

 

Vertemos esta mestura nun molde alongado, tipo plum cake, se non é de silicona deberedes 

engraxalo cun pouco de aceite ou manteiga para evitar que se pegue. Introducímolo no forno 

prequecer a 160º C uns 40 ou 45 minutos, comprobaremos que está cociñado picando cun espeto, se 

está sae limpa é que xa está listo. 

Podedes servilo en quente ou en frío cun pouco de salsa de tomate.   

 


