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MENU REFEIÇÕES CONGELADAS  
 

REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS 
 

Sopas (6-12meses – sem adição de sal)     

Creme de couve branca com coelho/ frango/ peru/ pescada/ vitela                2.95 € 

Creme de cenoura e couve-flor com coelho/ frango/ peru/ pescada/ vitela    2.95 € 
 

Pratinhos (6-12meses – sem adição de sal)         

Açorda de pescada e legumes (cenoura e feijão-verde)                                3.15 € 

Açorda de frango e legumes (cenoura e feijão-verde)                              3.15 € 

Arroz malandrinho com peru e legumes (cebola e abóbora)     3.15 € 

Arroz malandrinho com pescada e legumes (cenoura e feijão-verde)   3.15 € 

Arroz malandrinho com salmão e legumes (cebola e feijão-verde)               3.15 € 

Arroz malandrinho com tamboril e legumes (cebola e alho-francês)                         3.15 € 

Aveludado de batata-doce com vitela e legumes (cebola e cenoura)                     3.15 € 

Farinha de pau com peru e legumes (cebola e alho-francês)                   3.15 € 

Farinha de pau com coelho e legumes (cebola e brócolos)     3.15 € 

Farinha de pau com tamboril e legumes (cenoura e alho-francês)    3.15 € 

Massa aletria com peru e legumes (cenoura e curgete)                             3.15 € 

Massa aletria com pescada e legumes (cebola e alho-francês)                                    3.15 € 

Massa cotovelinhos com salmão e legumes (cebola e cenoura)    3.15 € 

Massa cotovelinhos com tamboril e legumes (alho-francês e cenoura)   3.15 € 

Massa estrelinhas com frango e legumes (cenoura e couve-flor)                               3.15 € 

Massa pevides com peru e legumes (cebola e brócolos)                                             3.15 € 
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Sopas (a partir dos 12 meses) 

Creme de abóbora e ervilhas           2.15 €       

Creme de cenoura e hortelã         2.15 €       

Sopa de couve-lombarda         2.15 €       

 

    Refeições (a partir dos 12 meses) 

Almôndegas de feijão preto com esparguete e molho de tomate e cenoura (V)     3.35 €  

Almôndegas de pescada com molho de tomate e arroz de cenoura    3.85 € 

Arroz de peixe no forno com legumes (cenoura, curgete, feijão-verde)   3.85 € 

Arroz de feijão-vermelho e legumes (cebola, cenoura, couve-flor) (V)                 3.35 € 

Bolonhesa de lentilhas com esparguete (cenoura, tomate, cebola) (V)                 3.35 € 

Bolonhesa de vitela com espirais tricolor (cebola, tomate, manjericão)               3.85 € 

Caldeirada de peixe (cebola, curgete, tomate)                   3.85 € 

Crumble de peixe (cebola, cenoura, broa de mistura)      3.85 €  

Estufadinho de grão com arroz basmati (abóbora, cenoura, curgete) (V)                   3.35 € 

Esparguete com bolonhesa de peru (tomate, cenoura, curgete)                     3.85 € 

Jardineira de frango (cenoura, ervilhas, tomate)      3.55 € 

Massada de coelho (cebola, tomate, brócolos)      3.85 € 

Massada de linguado (cenoura, couve-flor, tomate)                           3.85 € 

Macarrão na wok com tamboril e legumes (tomate, alho-francês, cebola)    3.85 € 

Massa vegetariana com feijão e legumes (tomate, cenoura, feijão-verde) (V)             3.35 € 

Maruca com molho de laranja, arroz branco e cenoura ripada     3.85 € 

Peitinho de peru estufado com cogumelos e arroz de cenoura     3.85 € 

Saladinha de pescada (cenoura, tomate, feijão-verde, ovo)                                               3.85 €  

Salmão no forno com batata cozida e salteado de couve-roxa e cenoura   3.85 € 
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Rancho vegetariano (grão, tomate, cenoura, couve-coração) (V)                                        3.35 € 

Tirinhas de frango com massa espiral (tomate, cenoura, ervilhas)     3.55 €   
 

 

REFEIÇÕES PARA TODA A FAMÍLIA 
 

Almôndegas de feijão-preto com molho de tomate e cenoura (V) (20 unidades) 12.00 € 

Almôndegas de pescada e manjericão com molho de tomate (20 unidades)       12.00 € 

Almôndegas de vitela com molho de tomate (aprox. 2 pax)                       13.00 € 

Arroz de peixe no forno com legumes (aprox. 2pax)                                           12.00 € 

Bolinhas de peru e batata-doce (20 unidades)                12.00 € 

Bolinhas de salmão e batata-doce (20 unidades)                15.00 € 

Bolonhesa de vitela (aprox. 2pax)                                                                       13.00 € 

Crumble de peixe e feijão-verde (aprox. 4 pax)                 20.00 €                                         

Feijoada vegetariana (aprox. 2pax/ 4 pax) (V)                                      11.00 €/ 19.00 €  

Empadão de vitela e lentilhas (aprox. 4 pax)                               22.50 €  

Lasanha especial de frango (aprox. 4 pax)                20.00 €                                         

Hambúrgueres de peru e curgete (10 unidades)               10.00 € 

Strudel de pescada (4 unidades)                        18.00 € 

Rancho vegetariano (aprox. 4 pax) (V)                                                   19.00 € 

Para acompanhar 

Arroz branco (aprox. 2pax/ 4 pax)       3.50 €/ 6.00 € 

Arroz de couve-flor (aprox. 2pax/ 4 pax)                           4.00 €/ 7.00 € 

Arroz de feijão-vermelho e couve-coração (aprox. 2pax/ 4 pax)   4.00 €/ 7.00 € 

Massa penne/ lacinhos/ espirais/ esparguete (aprox. 2pax/ 4 pax)          3.50 €/ 6.00 € 

Molho de tomate (100ml)         1.10 €  

Mollho de tomate e cenoura (100ml)        1.25 € 
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Notas:  

Todos os nossos legumes são provenientes de agricultura biológica nacional ou de boas práticas agrícolas. 

Em caso de restrição alimentar por favor informe. Teremos todo o gosto em enviar-lhe previamente os 

alergéneos das nossas refeições. 

Acresce taxa de entrega – mediante zona de residência.  

Todos os pratos também disponiveis para take-away, em horário a combinar.  

As encomendas devem ser efectuadas até 24h antes para o nosso e-mail: ruculaempresa@gmail.com  

(V) – Prato Vegetariano / (OV) – Prato Ovo Vegetariano 

Os nossos preços incluem Iva à taxa legal em vigor. 


