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Enciam, cogombre i blat de moro
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Dieta basal

DILLUNS

Enciam i olivesEnciam , cogombre i pipes

Làctic Plàtan

Arròs amb salsa de tomàquet  casolàSopa de brou casolà i pasta

DILLUNS 5 DIMARTS 6 DIMECRES 7 DIJOUS 8  -   DIJOUS LLARDER           DIVENDRES 9

Fesols blancs estfats                  

(sofregit verduretes)

Espaguetis amb salsa               

beixamel i formatge ratllat
Mongeta tendra i patata

DIVENDRES 2

Sopa de brou i fideus
Crema de verdures (pastanaga, patata, 

mongeta i pèsols)

Rodanxa de lluç arrebossadaLlom planxa en el seu suc

DIMARTS DIMECRES DIJOUS 1

Poma PlàtanTaronja Pera Natilles

DIMARTS 13 DIMECRES 14

Enciam, olives i soja Enciam, pipes i pastanagaamb salsa marinera

DILLUNS 12

Llonça de porc planxa

Enciam, tomàquet i olivesEnciam, cogombre i pipes XipsEnciam, blat de moro i remolatxa

Sopa d'arròs integral amb juliana de 

verduretes

Llibrets de gall d'indi i formatgeTruita de patata i ceba

Calamars estofats amb 

Brócoli amb patata i pastanaga Llenties guisades (sofregit verduretes)
Macarrons amb salsa napolitana (salsa 

de tomàquet i orenga)

Lluç a la planxa

Pèsols i ceba

Pollastre al forn Truita de carbassóMandonguilles de lluç  guisades 

DIJOUS 15 DIVENDRES 16

DIJOUS 22 DIVENDRES 23

Pinya en el seu suc Poma Làctic

Truita de tonyina Salsitxes a la provençal (orenga)Escalopa de pollastre Rostit de vedella 

Fideus a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patata
Cigrons guisats                          

(sofregit de verduretes)
Sopa de brou amb pasta

DILLUNS 19 DIMARTS 20 DIMECRES 21

Kiwi

Arròs amb salsa de tomàquet  casolà

Salmó a la planxa

Fruita del tempsLàcticTaronja Fruita del temps

Enciam, tomàquet  i olivesamb xaminyonsEnciam, pastanaga i cogombre Verduretes de temporadaEnciam, blat de moro i soja

Fruita del temps

Minestra de verdures (pèsols, 
pastanaga, patata,mongeta tendra)

Mongetes estofades (sofregit 

verduretes)
Arròs amb xampinyons

DILLUNS 26 DIMARTS 27 DIMECRES 28

Fruita del temps Fruita del temps

Truita de patata i ceba Bistec de pollastre al forn

Enciam, pastanaga i cogombre Enciam, tomàquet i blat de moroEnciam, pastanaga i olives

Bacallà al forn

Fruita del temps
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