
 

 
 

MENÚ BASAL 
SETEMBRO 14                                                             CATERING ANTONIO GALLEGO CID S.L. 

 
DÍA 

 
1º PRATO 

 
2º PRATO 

 
SOBREMESA 

 
SUXERENCIAS CENA 

10 Sopa  Lombo c/ ensalada Lácteo Ensalada mixta/ Tortilla de 
patacas/ Iogur 

11 Ensaladilla Terneira jardinera Froita Verduras á prancha/ Pescado ó 
forno c/ arroz/ Froita 

12 Macarróns 
c/tomate 

Pescada á romana 
c/ensalada 

Xeado Berenxena ó forno/ Pasta c/ 
tomate/ Iogur 

15 
 

Crema de 
calabacín 

San Xacobo 
c/ensalada 

Lácteo Coliflor rebozada/Ternera 
asada/ Iogurt 

16 Arroz tres 
delicias 

Salmón á prancha 
c/ patacas 

Froita Ensalda/ Rapante con arroz/ 
Froita 

17 Sopa de estrelas Xamón asado c/ 
guarnición 

Natillas chocolate Ensalada de patata, pementos 
e atún/ Iogurt 

18 
 
 

Lentellas Abadexo á romana 
c/ ensalada 

Froita Ensalada Mixta/ Sandwich de 
xamón e queixo/ Froita 

19 Xudías c/ xamón  Tortilla c/ tomate Lácteo Arroz con carne e verduras/ 
Igort 

22 Crema de 
cenorias 

Polo asado 
c/patacas 

Lácteo Ensalada mixta/ Albóndegas c/ 
patacas/ Iogur 

23 Empanada de 
xamón e queixo 

Pescada á prancha 
c/ ensalada 

Froita Puré de cenorias/ Peixe 
romana c/ patacas/ Froita 

24 Menestra de 
verduras 

Hamburguesa c/ 
patacas 

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

25 Ensalada de 
pasta 

Bacallau á 
portuguesa 

Froita Ensalada de tomate e atún 
Tortilla de espárragos/ Froita 

26 Crema de 
verduras 

Albóndegas c/arroz Lácteo Crema de cabaza/ Carne ó 
caldeiro/ Iogur 

29 Crema de  
cenoria 

Filete c/ patacas Lácteo Salteado de espinacas c/ 
gambas/ Tortilla francesa/ 
Froita 

30 Fabada Salmón á prancha 
c/ensalada 

Froita Ensalada mixta/ Lomo á 
prancha/ Iogur 

 
 

 



 

 
 

RECUPERA OS BOS HÁBITOS COA VOLTA AO COLE... SEGUE ESTES CONSELLOS: 

 

 Variar ao máximo a alimentación, incluíndo alimentos de todos os grupos. 

 É importante realizar 5 comidas ao día, as 3 principais (almorzo, comida e cea) e dúas 

colacións a media mañá e como merenda. 

 Comer sen présa e mastigar correctamente os alimentos. 

 Escoller sempre un primeiro prato de vexetais en comida e cea. 

 Tomar polo menos 2 ou 3 pezas de froita ao día, escollendo preferentemente a froita de 

tempada. 

 Incluír na dieta diaria lácteos. 

 Ao longo da semana alternar carne, peixe ou ovos, e tamén arroz, pasta, legumes ou patacas. 

 É moi importante asegurar os niveis axeitados de líquidos que precisa o noso organismo, e 

para eso tomar auga como bebida de elección. 

 

  


