
     

 
 

MENÚ BASAL 
 

XUÑO 15                             CATERING ANTONIO GALLEGO CID S.L. 
 

DÍA 
 

1º PRATO 
 

2º PRATO 
 

SOBREMESA 
 

SUXERENCIAS CENA 

1 
 

Crema calabacín Albóndigas c/arroz Iogur Berenxena ó forno/ Patacas 
gratinadas c/ queixo/ Froita 

2 
 

Lentellas  Pescada plancha c/ 
ensalada 

Froita Ensalada mixta/ Peixe romana c/ 
patacas / Iogur 

3 
 

Ensalada de    
pasta 

Hamburguesa c/   
patacas 

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

4 
 

Sopa de letras Empanada xamón  
e queixo  

Froita Champiñons ó ajillo/ Filete c/ 
patacas/ Iogur 

5 
 

Arroz tres        
delicias 

Salmón prancha c/ 
ensalada 

Natilla vainilla Ensalada mixta/ Pasta guisada c/ 
xamón/ Froita 

8 
 

Crema de       
puerros 

Tortilla de patacas  
c/ tomate 

Iogur Verduras á prancha/Tortilla 
francesa c/ xamón cocido/ Froita 

9 
 

Macarróns      c/ 
tomate 

Pescada prancha   
c/ensalada 

Froita Ensalada de patata, pementos e 
atún/ Iogur 

10 
 

Xudías         c/ 
xamón 

Milanesa de porco       
c/ patacas     

Pasteliño  Calamares á romana c/ ensalada/ 
Froita 

11 
 

Fabada  Bacalao romana    
c/ ensalada   

Froita Crema de cenorias/ Carne asada c/ 
patacas/ Iogur 

12 
 

Ensaladilla Polo asado         c/ 
patacas 

Iogur Espinacas con bechamel/ 
Xamoncillos de pavo ó forno/ Froita 

15 
 

Sopa de estrelas San Xacobo       c/ 
ensalada 

Iogur Ternera cocida c/ patacas e 
guisantes/ Froita 

16 
 

 Ensalada de    
pasta 

Abadexo  romana c/ 
cachelos 

Froita Coello guisado c/ arroz e 
verduriñas/ Iogur 

17 
 

Crema de       
cenorias 

Carne guisada Iogur Ensalada templada de patacas, 
acelgas e xamón/ Froita 

18 
 

Lentellas  Pescada prancha    
c/ ensalada 

Froita Ensalada/ Rapante con arroz 
branco/ Iogur 

19 
 

MENÚ ESPECIAL FIN DE CURSO Calabacín ó forno/Milanesa de polo 
c/ leituga/ Froita 

 

 

 

 

 



     

 
 

 
 

Decálogo saudable para as vacacións… 
 
1. Beber aínda que non se teña sede, é prioritario para que o noso organismo       

funcione con normalidade e evitar insolacións, golpes de calor, etc. 

2. Para hidratarnos o mellor é a auga. Debemos limitar o consumo de refrescos     

azucrados. 

3. Consume alimentos frescos e de tempada. 

4. En ningún caso é bo saltarse comidas, e menos durante as vacacións, porque    

acabaremos picoteando xeados ou snacks, e ademais estaremos a propiciar que na 

seguinte comida comamos en maior cantidade. O ideal é realizar 5 comidas ao día. 

5. Ter moita comida á nosa disposición pode facernos comer máis do que           

necesitamos, así que debemos poñernos un límite. Combina os teus pratos sempre  

con vexetais e toma froita ou iogur de sobremesa. 

6. Goza de alimentos moi apetecibles en verán como son as ensaladas variadas,     

gazpachos, macedonias e batidos de froita. 

7. Escolle xeados de xeo ou artesanais e en pequenas cantidades. 

8. Ao ir de tapas ou no aperitivo non abuses de fritos e salsas e modera a cantidade. 

9. Goza dunha boa comida e unha pequena merenda que che permitan chegar á cea 

sen demasiada fame. 

10. É recomendable manterse activo, camiñar, facer excursións, nadar, bailar, etc. 

                                  


