
 
 

                                                                                                                                         

                                          ESCOLA LLEDONER                        Nari-Nans 

                              MENÚ BASAL Febrer 2017             Menjador escolar                                                                            

 

                                                                                                                                                   
                                                                               , de proximitat i de tempora                                    
                                                                                                                 . La carn de porc, vedella, 
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
 1 

Puré de verdures del 
temps 

 
Llom a la planxa amanida 

                  
 

Fruita del temps 
  

2 
Tallarines amb salsa de 

tomàquet i gratinats amb 
formatge 

 
Peix al forn amb verdures 
i herbes provençals i amb 

                   
pastanaga rallada 

 
Fruita del temps 

 

3 
  Verdura bullida: 

mongeta tendra, patata i 
pastanaga 

 
Hamburguesa de  
vedella amb ceba 

caramel·litzada amb 
                   

cogombre 
 

Fruita del temps 

6 
Espaguetis amb salsa de 

tomàquet casolana  
 

Remenat d’ou amb  
xampinyons amb 

                   
pastanaga  

 
Fruita del temps 

7 
Crema de carbassa i 

porro amb rostes 
 

Pollastre al forn 
  amb patates, all i 

llimona i amb amanida 
                        

 
Fruita del temps 

 

8 
Escudella completa 

 
Sopa de pasta 

 
Pilota, verdures i cigrons 

 
Fruita del temps  

9 
Llenties pardines 

guisades amb  verdures 
  

Bunyols de bacallà amb 
amanida de tomàquet i 

cogombre 
 

Iogurt d’ovella La Cleda 

10 
Trinxat de col 

 i patata 
 

Estofat de vedella amb 
pastanaga i pèsols, i amb 
                   olives 
 

Fruita del temps 

13 
Arròs integral amb 

verdures 
 
Bistec de porc a la planxa 

amb amanida variada  
 

Fruita del temps 

14 
Coliflor i patata gratinada 

amb beixamel 
 

Hamburguesa de vedella 
                       

olives 
 

Fruita del temps  

15 
Espirals de colors amb 

salsa de tomàquet  
 

Calamars en tempura  
                       

pipes de gira-sol  
 

Fruita del temps 

16 
Mongeta seques guisades 

amb verdures 
 

Truita de patata amb 
                   

pastanaga  
 

Iogurt natural  

17 
Sopa peix amb arròs  

 
Rostit de gall d’indi amb 

verdureta i amanida 
                     

 
Taronja amb sucre i 

canyella 

20 
Mongetes verdes amb 

patata al vapor 
 

Mandonguilles amb salsa 
de tomàquet i amb 

                 i olives 
 

Fruita del temps 

21 
Macarrons amb tonyina 
amb sofregit de ceba i 

tomàquet 
 

Peix blanc amb salseta i 
amb enciam i pastanaga 

 
Fruita del temps 

22 
Cigrons estofats amb 

patata i verdures 

 
Truita de carbassó amb 
                        

de moro 
 

Iogurt amb cereals de 
civada  

23 
Crema de verdures 

d’hivern amb crostonets 
 

Pernilets de pollastre al 
forn amb xampinyos i 

patates xips 
 

Fruita del temps 

24 
FESTA CARNESTOLTES 
Arròs carnestoltes tres 

colors (Pernil dolç, 
pastanaga i truita) 

 
Croquetes de bacallà amb 

amanida variada 
 

FLAM CASOLÀ 

 
27 

 

28 
Bledes amb patates 
saltejades amb all 

 
Botifarra al forn amb 

                   blat de 
moro 

 
Fruita del temps  
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