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DÍA 

 
1º PRATO 

 
2º PRATO 

 
SOBREMESA 

 
SUXERENCIAS CENA 

2 Crema de 
verduras 

San Xacobo c/ 
ensalada 

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

3 Fabada Pescada á romana 
con ensalada 

Froita Puré de cenorias/ Pavo asado/ 
Iogur 

4 Menestra Filete c/patatas Iogur Berenxena á prancha/Peixe ó 
forno c/ patacas / Froita 

5 Macarróns c/ 
tomate 

Salmón c/ensalada Froita Ensalada de tomate e queixo 
Tortilla de espárragos/ Iogur 

6 Lentellas Tortilla c/tomate Natilla chocolate Crema de cabaza/ Carne ó 
caldeiro/ Froita 

9 Sopa de estrelas Albóndegas c/arroz Froita Berenxena ó forno/ Pasta 
mariñeira/ Iogur 

10 Macarróns  
c/tomate 

Abadexo á romana 
c/ensalada 

Iogur Ensalada mixta/ Peixe á 
romana c/ patacas / Iogur 

11 Xudías c/xamón  Polo asado 
c/patatas 

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

12 Potaxe de 
garavanzos  

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

13 Crema de 
cabaza 

Lombo ó forno Froita Ensalada mixta/ Pasta guisada 
c/ xamón/ Iogur 

16 Crema  de  
calabacín 

Hamburguesa c/ 
patacas  

Froita Ensalada mixta/ Tortilla de 
patacas/ Iogur 

17 Espaguetis 
c/tomate 

Marmitako Iogur Coliflor rebozada/ Xamón 
asado c/ patacas/ Froita 

18 Lentellas Empanada  de 
xamón e queixo  

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

19 Arroz tres 
delicias 

Bacallau ó forno Bebible Berenxena á prancha/Polo 
asado c/ patacas / Froita 

20 
FESTIVO 

23 Sopa de pasta Lasaña Iogur Verduras salteadas c/ 
xamón/Ternera asada / Froita 

24 Fabada Pescada á prancha 
c/cachelos 

Froita Xudías c/ tomate/ Variñas de 
peixe / Iogur 

25 Xudías c/xamòn Milanesa de Porco 
c/ensalada 

Iogur Verduras á prancha/ Revolto de 
allos tenros/ Froita 

26 Garavanzos c/ 
espinacas 

Bacallau á 
portuguesa 

Froita Ensalada mixta/ Tortilla de 
patacas/ Iogur 

27 Crema de 
verduras 

Carne guisada Natilla vainilla Coliflor rebozada/ Pescado ó 
forno c/ patacas/ Froita 

30                          
SEMANA SANTA 

 

 



 

 
 

 

 

E TEMPADA DE… BRÓCOLI!!! 

 

O brócoli foi cualificado como a hortaliza de maior valor nutritivo por unidade de peso 

de produto comestible. 

 

O compoñente maioritario desta verdura é a auga, polo que o seu valor calorífico é 

moi baixo. Como o resto das crucíferas, o brócoli ten unha grande importancia dende 

o punto de vista nutricional, pola súa variedade e cantidade vitamínica. É unha fonte 

excelente de vitamina C, ácido fólico e niacina, e unha boa fonte de 

provitamina A (beta-caroteno), vitamina B1 e E. O beta-caroteno é un pigmento 

natural que confire a cor amarela-alaranxado-avermellado aos vexetais e que o 

organismo transforma en vitamina A segundo as súas necesidades. No brócoli, o 

beta-caroteno está enmascarado pola clorofila, pigmento máis abundante. 

 

 

 


