
DIJOUS 1 DIVENDRES 2

Arròs amb verdures
Cigrons estofats                   

amb verduretes

Truita amb patates i enciam 

amb tomàquet amanit

Lluç al forn amb enciam i 

pastanaga

Fruita del temps Fruita del temps

DILLUNS 5 DIMARTS 6 DIMECRES 7 DIJOUS 8 DIVENDRES 9

Brou de verdures i llegums                        

amb pasta petita

Verdura tricolor amb rajolí 

d´oli d´oliva

Arròs de montanya                          

amb verduretes 

Llenties  estofades               

amb patates

Espaguettis de colors                  

amb salsa de tomàquet

Truita francesa                        

amb enciam i olives

Mandonguilles de peix amb 

pèsols i bolets

Filet de peix a la andalusa i 

enciam amb tomàquet amanit

Hamburguesa vegetal a la 

planxa amb salsa de 

tomàquet

Varetes de peix amb xips 

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Postre casolà

DILLUNS 12 DIMARTS 13 DIMECRES 14 DIJOUS 15 DIVENDRES 16

Macarrons amb tonyina i 

formatge ratllat

Mongetes estofades                       

amb verduretes

Puré  de porros i carbassó 

amb crostons de pa torrat

Sopa minestrone                           

amb pasta petita

Croquetes de bacallà                  

amb enciam i blat de moro

Truita amb patates i enciam 

amb pastanaga

Lluç al forn amb salsa de 

tomáquet

Mandonguilles de peix 

guisades amb patates

Fruita del temps Iogurt de La Fageda Fruita del temps Fruita del temps

DILLUNS 19 DIMARTS 20 DIMECRES 21 DIJOUS 22 DIVENDRES 23

Arròs amb tomàquet Pèsols amb patates Sopa de peix amb fideus Crema de verdures Espirals amb tomàquet

Rodanxa de lluç a la romana i 

enciam i olives

Hamburguesa vegetal a la 

planxa i enciam amb 

remolaxa

Llenguadina al forn i enciam 

amb olives

Crestes de tonyina i enciam 

amb blat de moro 

Truita amb carbassó i 

enciam amb pastanaga

Fruita del temps Fruita del temps Postre casolà Fruita del temps Fruita del temps

DILLUNS 26 DIMARTS 27 DIMARTS 28

Llenties estofades                   

amb verdures i arròs

Espaguettis amb "wok"                  

de verduretes

Brou de verdures i llegums 

amb galets

Rotllets vegetals i enciam 

amb tomàquet amanit

Rap guisat amb salseta                  

de ceba i tomàquet

Mandonguilles de peix a la 

jardinera

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt de La Fageda

El/la resposable del menjador disposa de les fitxes tècniques per a qualsevol consulta per part de les 

famílies i en especial als infants que presenten al·lèrgies.
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