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NariNans,                                                                                                                                          
                                                                               , de proximitat i de temporada. Les amanides es fan amb enciams 
variats i altres ingredients segons                                                                             . La carn de porc, vedella, gall 
                   estan exempt gluten i de lactosa. La varietat del peix fresc que                      ó                          
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
3 

Amanida completa amb 
poma, fruits secs i blat 

de moro  

 
Llenties pardines 
estofades arròs i 

Verdures 
 

Fruita del temps 

4 
Pasta de llaços de colors 
amb salsa de tomàquet  

 
Truita de carbassó, ceba 
i patata amb guarnició 
                     

olives 
 

Fruita del temps 

5 
Mongeta tendra i 

patates 
 

Proteïna vegetal a la 
planxa amb guarnició 
                     

tomàquets  
 

Iogurt natural amb 
cereals d’avena 

6 
Amanida “Alemanya” de 

patates amb pebrot, 
pastanaga, ous dur i 
maionesa casolana 

 
Proteïna vegetal al forn 

amb julivert i alls, i 
        ó   amanida 
                     

 
Fruita del temps 

7 
Crema de carbassó 

 
Proteïna vegetal al forn 

amb verdures, i guarnició 
         i pastanaga  

 
Fruita del temps 

BONES VACANCES 

17 
FESTA 

 

18 
Arròs integral amb 

tomàquet  
 

Proteïna vegetal 
arrebossada amb 

        ó   amanida 
           cogombre 

 
Fruita del temps 

 

19 
Patates estofades amb 

verdures 
 

Ous durs farcits amb 
pebrot i maionesa, amb 

        ó           
                      

 
Iogurt d’ovella La Cleda 

 
 
 

                  20 
Gratinat de coliflor i 

patates (amb formatge 
ratllat) 

 
Proteïna vegetal a la 
planxa amb guarnició 
  amanida            

blat de moro 
 

Fruita del temps 

21 
Espirals de colors a la 
napolitana i formatge 

ratllat 
 

Cigrons guisats amb 
verdures  

 
Fruita del temps 

 

 
FESTA MEDIEVAL 

Brou de verdures amb 
galets  

 
Proteïna vegetal rustit 

amb verdures i guarnició 
de patates xips  

 
Pastís casolà  
SANT JORDI  

 

25 
Arròs ecològic a la 

cassola amb verdures 
 

Proteïna vegetal a la 
planxa amb guarnició 
                     

tomàquet  
 

Fruita del temps 
 
 
 

 
 

26 
Amanida variada amb 

fruits secs, poma i meló 
Remenat de 

xampinyons amb 
        ó           
                    

 
Fruita del temps 

 

 
 

27 
Amanida russa de 
patates, pèsols, 

pastanaga, pebrot i 
olives 

 
Proteïna vegetal 

estofada amb verdures i 
        ó           

                          
 

Fruita del temps 
 
 
 
 
 
 

28 
Crema de verdures del 
temps amb crostonets  

 
Proteïna vegetal amb 
salsa de tomàquet i 
guarnició   amanida 
           pastanaga 

rallada  
  

Macedònia de fruita 
natural   

 


