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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

1 

Espaguetis Bolonyesa 

(amb tomàquet, ceba, 

carn picada i formatge) 

Gallineta al forn a la 

llimona amb amanida 

d’enciam, tomàquet i 

pastanaga 

Iogurt 

 

4 

Mongetes blanques 

amb salsa de tomàquet 

i formatge  

Solomillets de 

pollastre arrebossats 

amb amanida 

d'enciam, tomàquet i 

olives. 

Fruita del temps 

5 

Sopa de peix 

Fricandó de vedella 

amb xampinyons 

Fruita del temps 

 

6 

FESTIU 

7 

ESCOLA TANCADA 

DIA DE LLIURE 

DISPOSICIÓ 

 

8 

FESTIU 

11 

Minestra de verdures 

Frankfurt amb salsa 

de tomàquet (tipus 

“Kétchup”) i patates 

xips 

Fruita del temps 

12 

Macarrons 

Napolitana (tomàquet, 

pastanaga i formatge) 

Filet de lluç al forn 

amb amanida 

d’enciam, tomàquet i 

blat de moro 

Fruita del temps 

13 

Crema de verdures 

de l’hort amb rostes 

Pernilets de pollastre 

a la llimona amb 

patates i tomàquets al 

forn 

Fruita del temps 

14 

Arròs caldós amb 

sípia 

Truita de carbassó i 

patata amb amanida 

d’enciam, tomàquet i 

pastanaga 

Iogurt 

15 

Llenties guisades 

amb verdures 

Calamars a la romana 

amb amanida 

d’enciam, tomàquet i 

cogombre 

Fruita del temps 

18 

Arròs amb tomàquet 

i tonyina 

Hamburguesa mixta 

amb amanida 

d’enciam, tomàquet i  

pastanaga 

Fruita del temps 

19 

Patates estofades 

amb verdures 

Llom de porc amb 

amanida d’enciam, 

tomàquet i cogombre 

Gelatina 

20 

Espaguetis a la 

carbonara (amb crema 

de llet i bacó) i 

formatge ratllat 

Bacallà al forn amb 

tomàquet 

Fruita del temps 

21 

ESCOLA TANCADA 

ELECCIONS 

22 

Sopa de Galets 

Pollastre rostit amb 

prunes i pinyons 

Pastisset de Nadal 

Turró de xocolata 

cruixent 

 

25 

FESTIU 

NADAL 

 

26 

FESTIU 

SANT ESTEVE 

27 

FESTIU 

VACANCES DE NADAL 

 

28 

FESTIU 

VACANCES DE NADAL 

29 

FESTIU 

VACANCES DE NADAL 
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MENÚ 

 

Tots els àpats s’acompanyen de pa i aigua / L’oli utilitzat per amanir és oli d’oliva / Les fruites del temps són: pera, poma, plàtan, taronja, mandarina, meló, 
síndria, pruna, maduixes, préssec, nectarina... (segons la temporada) / El menú està adaptat als corresponents canvis pels alumnes amb al·lèrgies o 
intoleràncies alimentàries, així com amb qualsevol tipus de patologia o motiu  personal que puguin patir / L’escola es reserva el dret de canviar el menú per 
causes imprevistes del mercat / La beguda del dia 22 serà aigua i refresc de taronja. 
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