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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 

 1 
Sopa vegetal amb fideus  

 
Proteïna vegetal a la 
planxa amb guarnició 
                   i 

tomàquet 
 

Fruita del temps 

2 
Arròs integral amb 

tomàquet  
 

Ous durs farcits amb 
maionesa i pebrot 

vermell amb guarnició 
                     

pastanaga  
 
Iogurt natural la Falleda 

amb cereals d’avena  

5 
Crema freda de carbassó 

amb crostonets 
 

Proteïna vegetal al forn 
            ó   amanida 

                     
 

 Fruita del temps 
 

6 
 Sopa vegetal amb  

galets 
 
Proteïna vegetal al forn 
amb guarnició de xips de 

verdures  

 
Fruita del temps 

7 
Patetes estofades amb 

verdures i pèsols  
 

Remenat amb 
xampinyons, amb 

guarnició de pa amb 
tomàquet i amanida 
                     

 
Iogurt ecològic amb 

sucre morè 
 

8 
Coliflor i patata  

gratinats 
 

Proteïna vegetal 
estofada amb 

xampinyons i guarnició 
                     

cogombre  

 
Fruita del temps 

9 
Taboulé (amanida de 
cous cous, tomàquet, 
pebrot, cogombre i 

menta de   hort) 
 

Proteïna vegetal amb 
        ó   amanida 

         i olives  

 
Fruita del temps  

12 
Espaguetis al pesto 

 
Proteïna vegetal a la 
planxa amb guarnició 
                     

pastanaga  

 
Fruita del temps 

13 
Arròs a la cassola amb 

verdures  
 

Truita de patates i ceba 
amb         ó   amanida 

           cogombre 
 

Fruita del temps 

 
 
 

14 
Puré de verdures amb 

rostes (patata, carbassa i 
pastanaga) 

 
Proteïna vegetal a la 
planxa amb guarnició 
                   i 

blat de moro 
 
     Fruita del temps 

15 
Amanida variada amb 

fruits secs, poma i meló 
 

Cigrons guisats amb 
verdures 

 
Iogurt la Falleda de 

maduixa   
 

16 
Ensaladilla russa sense 
tonyina (amb patata, 

mongeta, pastanaga, ou 
                 ) 

  
Proteïna vegetal amb 

salsa de ceba i 
pastanaga  

 
Fruita del temps 

 
 
 

19 
Amanida de pasta de 
colors (amb enciam, 
pastanaga rallada, 

formatge, ou i olives)  
 

Proteïna vegetal amb 
        ó              

tomàquet  
 
      Fruita del temps 

20 
Llenties pardines amb 

verdures 
 

Proteïna vegetal al forn 
amb romaní, i amb 

        ó   amanida 
           cogombre 

 
Fruita del temps 

 

21 
FESTA FI CURS  

 
Arròs ecològic amb 

tomàquet  
   

PIZZA CASOLANA amb 
verdureta i formatge  

 
GELAT  

 
 

22 
 

FI DE CURS  

23 

 


