
 

 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 3Ovos, 4Peixes, 
5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 9Aipo, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos. Se é alérgico a algum 

alimento, por favor informe-se junto da nossa equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem não é alérgico ou 

intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 21 a 27 de junho de 2021 

Almoço          
 

Segunda    

Sopa Juliana de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Filetes panados c/ arroz de feijão1,3,4,7 

Dieta Filetes no forno c/ arroz4 

Sobremesa  Fruta da epoca 

 

Terça    

Sopa Sopa de espinafres1,3,5,6,7,8,12 

Prato Carnes frias c/ batata frita e arroz1,3,5,6,7,9,10,12 

Dieta Bife de peru grelhado c/ arroz 

Sobremesa  Pudim7 

 

Quarta    

Sopa Sopa de tomate 

Prato Arinca no forno c/ batata assada4 

Dieta Arinca cozida c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Sopa do cozido1,3,5,6,7,8,12 

Prato Cozido à portuguesa1,3,6,7 

Dieta Cozido simples 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Sopa de couve portuguesa1,3,5,6,7,8,12 

Prato Bacalhau cozido c/ batata e grão4 

Dieta Bacalhau cozido c/ batata e grão4 

Sobremesa  Serradura1,3,5,6,7,8,11,12 

 

Sábado   

Sopa Juliana de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Lombo de porco assado c/ arroz de legumes12 

Dieta Lombo de porco assado c/ arroz de legumes12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa de grão com massinhas1,3,5,6,7,8,12 

Prato Peixe frito c/ açorda1,3,4,5,6,7,8,11 

Dieta Pescada cozida c/ com batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

  

 



 

 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 3Ovos, 4Peixes, 
5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 12Dióxido de enxofre e sulfitos. Se é alérgico a algum alimento, por favor informe-se junto da nossa 

equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são 

completamente inofensivas.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 28 de junho a 4 de julho de 2021 

Almoço          
 

Segunda    

Sopa Canja1,3 

Prato Frango de caril c/ batata frita1,5,6,12 

Dieta Frango assado c/ arroz 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

Sopa Caldo verde1,3,5,6,7,8,12 

Prato Bacalhau com broa c/ batata a murro1 

Dieta Bacalhau cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quarta    

Sopa Sopa de espinafres1,3,5,6,7,8,12 

Prato Rolo de carne misto c/ arroz alegre1,3,6,7 

Dieta Bife de frango grelhado c/ arroz 

Ovolactovegetariano Legumes à Brás 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Juliana de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Carapauzinhos fritos c/ arroz de pimentos1,4,5,6 

Dieta Peixe-espada grelhado c/ batata e salada4 

Ovolactovegetariano Risoto de cogumelos 

Sobremesa  Doce à lati3,5,6,7 

 

Sexta    

Sopa Creme de couve-flor1,3,5,6,7,8,12 

Prato Arroz à Valenciana1,3,6,7 

Dieta Bife de peru grelhado c/ massa1,3 

Ovolactovegetariano Jardineira de soja 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Sopa de agrião com grão1,3,5,6,7,8,12 

Prato Salmão grelhado c/ batata cozida4 

Dieta Pescada cozida c/ legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa camponesa1,3,5,6,7,8,12 

Prato Perna de peru assada c/ arroz de cenoura12 

Dieta Perna de peru assada c/ arroz de cenoura12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

  

 



 

 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 3Ovos, 4Peixes, 
5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 14Moluscos. Se é alérgico a 

algum alimento, por favor informe-se junto da nossa equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem não é 

alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 5 a 11 de julho de 2021 

Almoço          
 

Segunda    

Sopa Sopa à lavrador1,3,5,6,7,8,12 

Prato Perca cozida c/ batata cozida e feijão-verde4 

Dieta Perca cozida c/ batata cozida e feijão-verde4 

Ovolactovegetariano Lasanha de legumes 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

Sopa Sopa primavera1,3,5,6,7,8,12 

Prato Carne de porco à portuguesa (estufada)1,3,6,7 

Dieta Salada de frango c/ massa1,3 

Ovolactovegetariano Chili de soja 

Sobremesa  Pudim de ovos3,7 

 

Quarta    

Sopa Sopa caramela1,3,6,7 

Prato Bacalhau ao zé do pipo c/ puré de batata1,3,4,5,6,7,8,10,11,12 

Dieta Bacalhau cozido c/ batata e legumes4 

Ovolactovegetariano Ovos escalfados em cama de espinafres c/ batata-doce 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Canja1,3 

Prato Frango à passarinho (assado) c/ arroz de cenoura 

Dieta Frango assado c/ arroz 

Ovolactovegetariano Strogonoff de legumes e cogumelos c/ massa 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Creme de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Choco frito c/ açorda1,3,5,6,7,8,11,14 

Dieta Salada de peixe3,4 

Ovolactovegetariano Pataniscas de legumes c/ arroz de feijão 

Sobremesa  Gelatina1,3,6,7,8,12 

 

Sábado   

Sopa Sopa de couve portuguesa1,3,5,6,7,8,12 

Prato Macarronada1,3,6,7 

Dieta Bife de frango grelhado c/ espirais1,3 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa de feijão-verde 

Prato Filetes de pescada c/ arroz de tomate1,3,4,5,6 

Dieta Filetes de pescada c/ arroz de tomate1,3,4,5,6 

Sobremesa  Fruta da época 

 

  

 



 

 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 3Ovos, 4Peixes, 
5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 14Moluscos. Se é alérgico a algum alimento, por favor informe-se 

junto da nossa equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias 

ou produtos são completamente inofensivas.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 12 a 18 de julho de 2021 

Almoço          
 

Segunda    

Sopa Sopa de feijão-verde1,3,5,6,7,8,12 

Prato Carne de porco à tropical c/ puré de batata1,3,5,6,7,8,12 

Dieta Lombo de porco assado c/ massa espiral1,3 

Ovolactovegetariano Alho francês à Brás 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

Sopa Sopa de espinafres1,3,5,6,7,8,12 

Prato Polvo assado c/ à lagareiro e batata a murro14 

Dieta Corvina cozida c/ batata e legumes4 

Ovolactovegetariano Bolonhesa de soja 

Sobremesa  Gelatina1,3,6,7,8,12 

 

Quarta    

Sopa Juliana de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Alheira c/ ovo estrelado e arroz de grelos1,3,5,6 

Dieta Bife de peru grelhado c/ arroz 

Ovolactovegetariano Paelha vegetariana 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Sopa de alho-francês1,3,5,6,7,8,12 

Prato Atum c/ salada de feijão-frade e legumes3,4 

Dieta Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Ovolactovegetariano Hambúrgueres de legumes c/ salada fria de cuscus milho e tomate 

Sobremesa  Pudim de pão1,3,6,7,8,12 

 

Sexta    

Sopa Canja1,3 

Prato Frango guisado c/ esparguete5,6 

Dieta Frango assado c/ arroz de ervilhas 

Ovolactovegetariano Tomatada de ovos 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Sopa de couve lombarda e feijão catarino1,3,5,6,7,8,12 

Prato Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Dieta Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Caldo verde1,3,6,7 

Prato Jardineira de vaca5,6,12 

Dieta Carne de vaca estufada ao natural c/ massa1,3 

Sobremesa  Doce7 

 

  

 



 

 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 2Crustáceos, 3Ovos, 
4Peixes, 5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 9Aipo, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 13Tremoço, 
14Moluscos. Se é alérgico a algum alimento, por favor informe-se junto da nossa equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações 

cruzadas. Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 19 a 25 de julho de 2021 

Almoço          
 

Segunda    

Sopa Sopa camponesa1,3,5,6,7,8,12 

Prato Rissóis de camarão e pastéis de bacalhau e arroz alegre1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Dieta Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Ovolactovegetariano Massa gratinada c/ legumes e cogumelos 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

Sopa Juliana de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Frango grelhado c/ batata frita e arroz5,6 

Dieta Frango grelhado c/ arroz 

Ovolactovegetariano Ovos mexidos c/ espargos 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quarta    

Sopa Sopa de espinafres e grão1,3,5,6,7,8,12 

Prato Peixe fresco grelhado c/ batata e salada4 

Dieta Peixe fresco grelhado c/ batata e salada4 

Ovolactovegetariano Wraps de legumes 

Sobremesa  Pudim de ovos3,7 

 

Quinta    

Sopa Canja 

Prato Arroz de pato1,2,6,7,9,10,14 

Dieta Bife de peru grelhado c/ arroz 

Ovolactovegetariano Caril de lentilhas 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Sopa de agrião1,3,5,6,7,8,12 

Prato Bacalhau à minhota c/ batata frita1,3,4,5,6,7,8,12 

Dieta Bacalhau cozido c/ batata e legumes4 

Ovolactovegetariano Almondegas de soja e legumes c/ massa 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Sopa de nabiças1,3,5,6,7,8,12 

Prato Ervilhas com ovos escalfados c/ enchidos1,3,6,7,9,10,11 

Dieta Bife de frango grelhado 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa de feijão e hortaliça1,3,5,6,7,8,12 

Prato Mista de peixe frito c/ arroz de pimentos1,4,5,6 

Dieta Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

  

 



 

 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 2Crustáceos, 3Ovos, 
4Peixes, 5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 9Aipo, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 14Moluscos. Se é 

alérgico a algum alimento, por favor informe-se junto da nossa equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem 

não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 26 de julho a 1 de agosto de 2021 

Almoço          
 

Segunda    

Sopa Juliana de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Bitoque de frango c/ batata frita e arroz3,5,6 

Dieta Bife de frango grelhado c/ arroz 

Ovolactovegetariano Lasanha de curgete e queijo 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

Sopa Sopa de feijão-verde1,3,5,6,7,8,12 

Prato Bacalhau assado c/ com pimentos e batata cozida4 

Dieta Bacalhau cozido c/ batata e legumes4 

Ovolactovegetariano Pataniscas de cogumelos c/ húmus de grão e beterra 

Sobremesa  Gelatina1,3,6,7,8,12 

 

Quarta    

Sopa Canja1,3 

Prato Grelhada mista c/ arroz 

Dieta Bife de peru grelhado c/ arroz 

Ovolactovegetariano Tomates recheados c/ soja e salada de grão 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Creme de abóbora1,3,5,6,7,8,12 

Prato Empadão de atum1,3,4,5,6,7,8,12 

Dieta Salada de peixe3,4 

Ovolactovegetariano Vegetais salteados c/ massa 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Sopa de coentros1,3,5,6,7,8,12 

Prato Lombo de porco c/ molho de farinheira e arroz alegre1,6,12 

Dieta Lombo de porco simples c/ arroz alegre1,6,12 

Ovolactovegetariano Tortilha de tomate, cogumelos e queijo 

Sobremesa  Doce1,3,5,6,7 

 

Sábado   

Sopa Sopa de agrião1,3,5,6,7,8,12 

Prato Chocos guisados c/ com ervilhas e legumes14 

Dieta Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa da horta 

Prato Misto de salgados c/ arroz alegre1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 

Dieta Peito de frango grelhado c/ arroz alegre 

Sobremesa  Fruta da época 

 

  

 



 

 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 3Ovos, 4Peixes, 
5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 12Dióxido de enxofre e sulfitos. Se é alérgico a algum alimento, por favor informe-se junto da nossa 

equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são 

completamente inofensivas.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 21 a 27 de junho de 2021 

Jantar          
 

Segunda    

Sopa Juliana de legumes 

Prato Almôndegas de bovino estufadas c/ massa1,3,6,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

Sopa Sopa de espinafres1,3,5,6,7,8,12 

Prato Caldeirada de bacalhau4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quarta    

Sopa Sopa de tomate 

Prato Carne de vaca c/ à primavera 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Creme de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Maruca no forno c/ salada russa3,4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Sopa de couve portuguesa1,3,5,6,7,8,12 

Prato Macarronada de frango5,6,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Juliana de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Creme de agrião com massinhas1,3,5,6,7,8,12 

Prato Espetada de peru no forno c/ puré de batata 

Sobremesa  Fruta da época 

 

  

 



 

 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 3Ovos, 4Peixes, 
5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 12Dióxido de enxofre e sulfitos. Se é alérgico a algum alimento, por favor informe-se junto da nossa 

equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são 

completamente inofensivas.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 28 de junho a 4 de julho de 2021 

Jantar          
 

Segunda    

Sopa Canja1,3 

Prato Red fish assado c/ batata assada4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

Sopa Caldo verde1,3,5,6,7,8,12 

Prato Hambúrguer de bovino no forno c/ arroz branco1,6,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quarta    

Sopa Sopa de espinafres1,3,5,6,7,8,12 

Prato Massa de peixe1,3,4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Juliana de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Perna de frango assada c/ esparguete1,3,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Creme de couve-flor1,3,5,6,7,8,12 

Prato Bacalhau à gomes de sá3 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Sopa de agrião com grão1,3,5,6,7,8,12 

Prato Lombo de porco assado c/ esparguete1,3,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa camponesa1,3,5,6,7,8,12 

Prato  Abrótea assada à provençal 

Sobremesa  Fruta da época 

 

  

 



 

 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 3Ovos, 4Peixes, 
5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 12Dióxido de enxofre e sulfitos. Se é alérgico a algum alimento, por favor informe-se junto da nossa 

equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são 

completamente inofensivas.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 5 a 11 de julho de 2021 

Jantar          
 

Segunda    

Sopa Sopa à lavrador1,3,5,6,7,8,12 

Prato Tirinhas de porco estufadas c/ esparguete1,3 

Sobremesa  Pudim7 

 

Terça    

Sopa Sopa primavera1,3,5,6,7,8,12 

Prato Peixe-espada grelhado c/ salada russa4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quarta    

Sopa Sopa caramela1,3,6,7 

Prato Salsichas enroladas em couve lombarda c/ arroz1,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Canja1,3 

Prato Bacalhau cozido c/ legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Creme de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Carne de vaca estufada c/ à primavera12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Sopa de couve portuguesa1,3,5,6,7,8,12 

Prato Peixe assado no forno c/ batata cozida4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa de feijão-verde 

Prato Frango assado c/ massa1,3,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

  

 



 

 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 3Ovos, 4Peixes, 
5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 12Dióxido de enxofre e sulfitos. Se é alérgico a algum alimento, por favor informe-se junto da nossa 

equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são 

completamente inofensivas.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 12 a 18 de julho de 2021 

Jantar          
 

Segunda    

Sopa Sopa de feijão-verde1,3,5,6,7,8,12 

Prato Arroz de bacalhau4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

Sopa Sopa de espinafres1,3,5,6,7,8,12 

Prato Empadão de vitela1,3,5,6,7,8,12 

Sobremesa  Gelatina1,3,6,7,8,12 

 

Quarta    

Sopa Juliana de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Abrótea no forno c/ batata assada4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Sopa de alho-francês1,3,5,6,7,8,12 

Prato Carne de vaca estufada c/ puré de batata1,3,5,6,7,8,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Canja1,3 

Prato Escamudo estufado no forno c/ salada russa3,4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Sopa de couve lombarda e feijão catarino1,3,5,6,7,8,12 

Prato Perna de peru assada c/ arroz 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Caldo verde1,3,6,7 

Prato Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Doce1,3,7,8,12 

 

  

 



 

 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 3Ovos, 4Peixes, 
5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos. Se é alérgico a algum alimento, por favor 

informe-se junto da nossa equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem não é alérgico ou intolerante, estas 

substâncias ou produtos são completamente inofensivas.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 19 a 25 de julho de 2021 

Jantar          
 

Segunda    

Sopa Sopa camponesa1,3,5,6,7,8,12 

Prato Bife de vaca estufado c/ arroz de ervilhas 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

Sopa Juliana de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Tomatada de ovos1,3,5,6,7,8,11 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quarta    

Sopa Sopa de espinafres e grão1,3,5,6,7,8,12 

Prato Rolo de carne de peru c/ arroz de cenoura1,6,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Sopa de tomate 

Prato Maruca cozida c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Sopa de agrião1,3,5,6,7,8,12 

Prato Frango assado no forno c/ massa espiral1,3 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Sopa de nabiças1,3,5,6,7,8,12 

Prato Pescada assada no forno c/ batata assada4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa de feijão c/ hortaliça1,3,5,6,7,8,12 

Prato Empadão de carne misto1,3,5,6,7,8,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

  

 



 

 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 3Ovos, 4Peixes, 
5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 9Aipo, 10Mostarda, 12Dióxido de enxofre e sulfitos. Se é alérgico a algum alimento, por favor 

informe-se junto da nossa equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem não é alérgico ou intolerante, estas 

substâncias ou produtos são completamente inofensivas.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 26 de julho a 1 de agosto de 2021 

Jantar          
 

Segunda    

Sopa Juliana de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Massa de peixe1,3,4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

Sopa Sopa de feijão-verde1,3,5,6,7,8,12 

Prato Febras à salsicheiro e massa1,3,6,7,9,10,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quarta    

Sopa Canja1,3 

Prato Peixe-espada grelhado c/ batata cozida4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Creme de abóbora1,3,5,6,7,8,12 

Prato Macarronada1,3,6,7 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Sopa de coentros1,3,5,6,7,8,12 

Prato Pescada assada no forno c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Sopa de agrião1,3,5,6,7,8,12 

Prato Tortilha à espanhola1,3,5,6,7 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa da horta 

Prato Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

  

 

 


