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                                                                               , de proximitat i de tempora                                    
                                                                                                                 . La carn de porc, vedella, 
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
1 2 

Tabouleh de cous-cous 
integral amb verdureta 

 
Truita de ceba i patata 

amb                    
tomàquet 

 
Fruita del temps 

 
 

3 
Puré de verdures del 

temps 
 

Llom a la planxa amb 
                          

 
Iogurt de maduixa La 

Fageda 

4 
Llacets de colors amb 

salsa de tomàquet 
 

Peix al forn amb verdures 
i herbes provençals, i 

amb                    
pastanaga rallada 

 
Fruita del temps 

 

5 
Paella de peix 

 
Hamburguesa de 
vedella amb ceba 

caramel·litzada, i amb 
                   

cogombre 
 

Fruita del temps 

8 
Espaguetis a la carbonara 

 
Remenat d’ou amb  
xampinyons, i amb 
                   

pastanaga 
 

Fruita del temps 

9 
Crema de carbassa i 

porro amb rostes 
 

Pollastre al forn 
amb patates, all i llimona, 
i                        

blat de moro 

 
Fruita del temps 

 

10 
Sopa de rap amb arròs 

 
Bunyols de bacallà amb 
amanida de tomàquet i 

cogombre 
 

Fruita del temps 

11 
Llenties pardines 

guisades amb  verdures 
 

Salsitxes de porc amb 
                   

tomàquet  
 

Iogurt ecològic de 
Cardedeu 

12 
Trinxat de col 

i patata 
 

Vedella guisada amb 
pastanaga i pèsols, i amb 
                   olives 

 
Fruita del temps 

15 
Arròs integral amb 

verdures 
 

Bistec de porc a la planxa 
amb amanida variada 

 
Fruita del temps 

16 
Verdura bullida: 

mongeta tendra, patata i 
pastanaga 

 
Hamburguesa de vedella 
                       

olives 
 

Fruita del temps 

17 
Espirals de colors amb 

salsa de tomàquet 
 

Calamars en tempura  
                       

pipes de gira-sol 
 

Fruita del temps 

18 
Mongeta seques guisades 

amb verdures 
 

Truita de patata amb 
                   

pastanaga 
 

Iogurt natural La fageda 

19 
Sopa d’au amb fideus 

 
Estofat de gall d’indi amb 
verdureta i amb amanida 

                    
 

Taronja amb sucre i 
canyella 

22 
Mongetes verdes amb 

patata al vapor 
 

Mandonguilles amb salsa 
de tomàquet i amb 

                 i olives 
 

Fruita del temps 

23 
Macarrons amb tonyina 
amb sofregit de ceba i 

tomàquet 
 

Peix blanc amb salseta i 
amb           enciam i 

pastanaga 
 

Fruita del temps 

24 
Cigrons estofats amb 

patata i verdures 

 
Truita de carbassó amb 
amanida                 

de moro 
 

Iogurt amb cereals de 
civada 

25 
Crema de pastanaga amb 

crostonets 
 

Pernilets de pollastre al 
forn amb pèsols i patates 

xips 
 

Fruita del temps 

26 
 

29 
Tallarines amb salsa de 

tomàquet i gratinats amb 
formatge 

 
Croquetes de bacallà amb 

          enciam i 
pastanaga 

 
Fruita del temps 

30 
Bledes amb patates 
saltejades amb all 

 
Botifarra al forn amb 

                   blat de 
moro 

 
Fruita del temps 

31 
Amanida de llenties amb 

olives, tonyina, tomàquet i 
ou dur 

 
Fricandó de vedella i 

xampinyons amb amanida 
         i olives 

 
Fruita del temps  

Revisat per CÈLIA PUIG, Dietista-Nutricionista Nºcol·legiada CAT000633 Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya  


