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 DILLUNS   DIMARTS  DIMECRES   DIJOUS   DIVENDRES   
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  Arròs 3 delícies ( blat 
de moro, pèsols i pernil 
dolç) 

  Croquetes de pollastre 
amb verdures  

 Fruita  

 Crema de verdures   
 Truita de patates amb 

enciam i olives 
 Taronja amb sucre  

 Patata i verdura    
 Llenties guisades   

amb amanida  
 Fruita 

 

 Sopa de pasta   
 Mandonguilles 

amb salsa 
d’albergínies   

 Fruita  

 

      Patata i verdura  
     Bacallà amb samfaina  

   Pasta al pesto  
  Gall dindi arrebossat      

    Patata amb verdura  
    Hamburguesa de vedella  

     Arròs amb pèsols  
     Verat   al forn  
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 Macarrons amb 
tomàquet  

 Lluç amb salsa de 
poma  

 Fruita  

 Arròs cremós de 
carbassa  

 Botifarra de porc amb 
amanida  

 Fruita  

 Patata i verdura  
 Peix fresc enfarinat amb 

amanida de fruits secs  
 Fruita  

 

 Crema de verdures 
amb mill  

 Cigrons estofats  
 Iogurt  

 Sopa de pasta  
 Estofat de gall dindi 

amb cus-cús   
 Fruita  

 

Crema de verdures 
Carn d’au a la planxa 

Llenties estofades  
Llenguado  arrebossat 

       Pasta amb carbonara  
       Truita de pernil dolç  

Espirals amb pèsols  
Sèpia  a la planxa 

Pasta amb tomàquet  
Tofu arrebossat 
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 Tallarines amb salsa 
marciana ( espinacs) 

 Bacallà al forn amb 
enciam, remolatxa i 
olives  

 Fruita  

 Patata i verdura 
 Pollastre al forn amb 

enciam i cogombre 
 Fruita  

 Arròs amb tomàquet   
 Truita de verdura amb 

enciam i pastanaga  
 Fruita  

  

 Crema de verdures  
 Espirals amb tofu  
 Iogurt  

 Sopa de pasta 
 Hamburguesa de 

vedella amb humus  
 Fruita   

 

 

Crema de verdures 
Tofu arrebossat 

Pasta amb tomàquet 
Lluç a la marinera 

Crema de verdures  
Orada al forn  

Patata i verdures 
Truita de formatge 

Arròs amb llegum 
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     MENÚ DE SANT JORDI  

 Arròs amb tomàquet  
 Vedella amb bolets   
 Crema catalana  

 Patata i verdura 
 Solla amb salsa grega i 

amanida  
 Fruita  

 Crema de carbassa   
 Llenties amb arròs  
 Iogurt  

 Macarrons  amb 
tomàquet 

 Lluç amb un llit de 
patata i amanida  

 Fruita  
 

 Sopa de pasta  
 Mandonguilles a la 

jardinera amb amanida  
 Fruita  

 Crema de verdura  
Maire arrebossada  

Pasta amb fruits secs  
Filet de gall dindi  

Pasta amb xampinyons  
Sonsos a l’andalusa 

Patata i verdura  
Truita de formatge  
 

Crema de verdures  
Carn vermella 

 

     


