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DÍA 

 
1º PRATO 

 
2º PRATO 

 
SOBREMESA 

 
SUXERENCIAS CENA 

4 Sopa de estrelas 
 

Albondigas c/ arroz Lácteo Pisto de verduras/ Sandwich 
de xamón e queixo/ Froita 

5 Crema cabacín  Pescada prancha   c/ 
ensalada 

Froita Puré de cenorias/ Pavo       
asado/ Iogur 

6 Xudías c/ xamón  Milanesa de Porco c/   
patacas  

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

7 Lentellas Abadexo  a romana c/ 
ensalada 

Froita Ensalada de tomate e queixo 
Tortilla de espárragos/ Iogur 

8 Ensalada de pasta Lomo o forno c/ patacas Lácteo Crema de cabaza/ Carne ó  
caldeiro/ Froita 

11 Puré de cabaza Tortilla de patacas c/   
tomate 
 

Lácteo Berenxena ó forno/ Pasta   
marinera/ Froita 

12 Espaguetis c/ tomate Salmón á prancha c/   
ensalada 

Froita Ensalada mixta/ Filete c/    
patacas / Iogur 

13 Potaxe  de           
garavanzos  

Empanada de xamón e 
queixo 

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

14 Arroz tres delicias Bacalao forno c/        
ensalada 

Froita Champiñons ó ajillo/ Polo c/ 
patacas/ Iogur 

15 Menestra de verduras Polo asado c/ patacas Xeado  Ensalada mixtaMerluza á    
romana/ Froita 

18 
 

Crema de cenorias Lasaña Pasteliño Verduras salteadas c/ 
xamón/Ternera asada / 
Froita 

19 
 

Ensaladilla Rusa Filete á prancha c/     
patacas 

Froita Xudías c/ tomate/ Tortilla de 
patacas / Iogur 

20 
 

Lentellas Abadexo romana c/ 
ensalada 

Lácteo Verduras á prancha/ Revolto 
de allos ternos/ Froita 

21 
 

Espirales c/ tomate Xamón asado c/ arroz Froita Ensalada mixta/ Rolliños de 
polo c/ xamón e queixo/ Iogur 

22 
 

Sopa de letras Pescada a Galega Lácteo Coliflor rebozada/ Pescado ó 
forno c/ patacas/ Froita 

25 
 

Crema de verduras San Xacobo c/ ensalda Lácteo Berenxena prancha/Lomo   
prancha c/ patacas / Iogur 

26 
 

Macarrons c/ tomate Bacalao a Portuguesa Froita Ensalada de tomate e atún 
Tortilla de champiñóns/      
Froita 

27 
 

Sopa de pasta Carne guisada Piña Salteado de espinacas c/    
cabacín e gambas/ Froita 

28 
 
 

Arroz a Cubana Pescada prancha c/      
ensalada 

Froita Pasta c/ verduras/ Iogur 

29 
 

Fabada Tortilla de patacas c/   
tomate 

Lácteo Ensalada mixta/ tortilla de    
patacas/ Froita 

 

 

 



                                                    

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISFRUTA DO MEXILÓN... 

 

Un xeito moi común de consumir os mexillóns é cociñados ao vapor e regados cun chorriño de zume 

de limón ou acompañados dunha salsa picante, salsa vinagreta ou maionesa. Cociñados desta forma 

os mexillóns conservan todas as súas propiedades e resultan máis dixestivos. 

 

Nalgúns pratos os mexillóns poden substituír ás ameixas como por exemplo os mexillóns á mariñeira 

ou o arroz con mexillóns. 

Uns fritos que nalgunhas zonas se coñecen como tigres elabóranse con mexillóns como ingrediente 

principal. A carne dos mexillóns moi picada mestúrase con outros ingredientes e cunha salsa 

bechamel e todo o conxunto introdúcese nas cunchas baleiras, rebózanse e frítense. 

Se os mexillóns son grandes pódense cociñar gratinados e os exemplares máis pequenos son un 

ingrediente ideal para diversidade de preparacións: sopa de peixe, cremas de marisco, arroces, pasta, 

patacas, verduras, ensaladas ou peixes. Ademais, tamén se poden empregar para elaborar espetos, 

combinándoos con anacos de carne, peixe e verduras. 

 

En definitiva, os mexillóns son alimentos que combinan moi ben con todo tipo de alimentos e 

condimentos aromáticos. 

 

                   


