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MENÚ MENSUAL – MES DE SETEMBRO  2020 - CEIP CABADA VÁZQUEZ
LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

10
Ensalada mixta (leituga, 
tomate, cebola, olivas)
Xamón asado con 
patacas fritas
Pera

11
Crema de cabaciña
Muslos de polo ao forno e 
arroz branco
Iogur

14
Lentellas guisadas
Tortilla española con 
xamón serrano
Uvas

15
Salteado de verduras 
(brécol, champiñóns, 
cenorias, espárragos 
verdes) con panceta
Pizza de atún
Fatón

16
Ensalada de pasta e xamón doce 
Calamares á romana con cenoria 
relada
Iogur

17
Sopa minestrone (pasta 
con verduras)
Arroz con rape e 
mexillóns
Melocotón de tempada

18
Ensalada de canónigos, 
mango, queixo fresco e 
noces
Macarróns con polo
Mazá

21
Crema de allo-porro
Xorza con cachelos
Melón

22
Ensalada mixta (cebola, 
leituga, tomate e atún )
Churrasco de porco con 
patacas fritas
Sandía

23
Guisantes con xamón
Empanada de bacallao
Ameixas

24
Paella de verduras
Milanesa  de polo  con 
ensalada e patacas fritas
Plátano

25
Tortilla de espinacas
Guiso de garavanzos
Mazá

28
Crema de espárragos
Arroz con carne
Pera

29
Ensalada de leituga, 
cenoria, olivas e millo
Pescada en salsa mariñeira
con patacas
Iogur

30
Tempura de berenxena con 
tomate cereixa
Fideuá de chipiróns 
Kiwi



Benvidos ao novo curso 2020-2021. Como sabedes, tanto para nós como para o alumnado e toda a comunidade educativa, vai ser un pouco

complicado con tantas medidas de precaución que temos que tomar, por iso, moitas actividades que se facían cos nenos partindo do

comedor, vanse aparcar temporalmente, ata que a situación se normalice dalgún xeito. Temos que facer un esforzo entre todos para que

funcione o mellor posible.

 Todo o protocolo anterior tivo que ser substituído por un novo, o cal podedes consultar na páxina web do centro.

Recibiredes como sempre a información dos menús a principio de cada mes, informándovos deles, para que poidades compaxinar mellor as

dietas diarias dos vosos fillos e fillas. Estes menús están suxeitos a pequenas variacións en casos moi puntuais e por razóns alleas aos nosos

intereses, como poden ser, falta de distribución dalgún produto, incidencias do persoal  e/ou do mobiliario…

O noso comedor escolar, e as nosas cociñeiras en particular, poñen todo o empeño e o seu cariño á hora da elaboración dos nosos pratos.

Continuaremos loitando por unha alimentación sa, baseada nas froitas e verduras, obxectivo que nos agradaría que tivera continuidade nas

vosas casas, pois pensamos que debemos traballar en conxunto para a concienciación do seu consumo.

Desde aquí agradecemos e esperamos o voso apoio, o cal   valoramos moi positivo para que as nosas nenas e os nosos nenos acaben

aceptando probar de todo e, así, mellorar a súa alimentación. 

Aproveitamos para darlles a benvida aos novos comensais. Os alumnos/as  de 3 anos vanse incorporando ao comedor a partir do día 11,

inclusive, de acordo coas instrucións dos titores, cumprindo o período de adaptación correspondente.

EN CASO DE DIETAS ESTRITAS E/OU INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS, POÑELO EN COÑECEMENTO DO

CENTRO  CANTO  ANTES,  ACOMPAÑANDO  DE  CERTIFICADO  MÉDICO,  POIS  DO  CONTRARIO,  NON  SE

ADAPTARÁN OS MENÚS.

NOTA:

- É importante que lles mandedes algo para comer no recreo, pois a mañá é moi longa. A hora da súa inxesta será antes da saí-

da diaria aos recreos, sempre nas aulas. O centro recomenda para o alumnado de primaria que sempre sexa algo de froita 

fresca (non abusar dos froitos secos, teñen moitas graxas).Os de infantil seguen un calendario semanal proposto desde a aula.


