
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Bledes amb patata 
Mandonguilles amb  
salsa de tomàquet 
Fruita del temps 

Mongetes blanques 
estofades amb xoriç 
Truita de carbassó i 
amanida d’enciam i 

remolatxa 
Fruita del temps 

Espaguetis a la bolonyesa 
Pit de pollastre a  

la planxa i amanida 
d’enciam i blat de moro 

Iogurt natural 

Vichissoise 
Palometa al forn amb 

patates panadera 
Fruita del temps 

Cigrons saltejats  
amb verdures 

Daus de porc amb poma i 
amanida d’enciam i olives 

Fruita del temps 

Llenties estofades  
amb hortalisses 

Rap a la llauna i amanida 
d’enciam i blat de moro 

Fruita del temps 

Fideuada de peix 
Carn magra a la planxa i 
amanida de tomàquet i 

cogombre 
Fruita del temps 

Amanida de patata 
Pollastre al forn amb 

guarnició de ceba confitada 
Iogurt natural 

Arròs integral a la milanesa 
Lluç al forn amb llimona i 

amanida d’enciam i 
pastanaga 

Fruita del temps 

FESTA 

FESTA 

Macarrons amb  
salsa de tomàquet 

Croquetes de pollastre amb 
guarnició de pastanaga 

Pinya en el seu suc 

Amanida d’arròs 
Salsitxes de porc i guarnició 

de tomàquet al forn 
Fruita del temps 

Bròquil amb patata 
Fricandó de vedella 

Fruita del temps 

Mongetes blanques 
saltejades amb bacon 

Fogoner al forn amb salsa 
verda i amanida d’enciam i 

pastanaga 
Fruita del temps 

Rissoto de xampinyons 
Lluç amb pebre vermell i 

amanida d’enciam i olives 
Fruita del temps 

Mongeta tendra  
amb patata 

Daus de vedella a l’orenga 
Fruita del temps 

Cigrons a la jardinera 
Truita de pernil i amanida 

d’enciam i tomàquet 
Fruita del temps 

Patates amb  
picada d’all i julivert 

Botifarra de porc i amanida 
d’enciam i blat de moro 

Fruita del temps 

Jornada de Hawaii 
Amanida tropical de pasta 

Nuggets de pollastre 
casolans i guarnició de xips 

Plàtan amb xocolata 

Empedrat de mongetes 
Mandonguilles  
a la jardinera 

Fruita del temps 

Verdura tricolor 
Gall dindi rostit i  

amanida de tomàquet i 
formatge fresc 

Fruita del temps 

Pa integral un dia  a la 
setmana.  
Ús exclusiu d’oli d’oliva per 
cuinar i amanir.  
 

Es donarà fruita o verdura 
ecològica un cop per 
setmana.  
Postres làctics de la 
Fageda.  
 

Menú escola Els Pins 
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Desglossament dels plats 

Tots aquells plats guisats o estofats, es 
cuinen amb una base de sofregit de ceba, 
tomàquet, pebrot vermell, pebrot verd, 
all i oli d’oliva.  
 
Vichissoise: porro, patata, ceba, llet 
semidesnatada, oli i mica de pebre negre.  
Marmitako: tonyina, patata, sofregit amb 
pebre vermell i julivert.  
Salsa bolonyesa: salsa de tomàquet 
casolana, carn picada mixta i orenga 
Llegum guisada amb hortalisses: ceba, 
tomàquet, pastanaga, pebrot verd, 
pebrot vermell, llorer i oli d’oliva.  
A la llauna: pebre vermell, all, oli i mica 
de vinagre. 
Fideuada de peix: sofregit base amb 
pebre vermell, calamars, musclos, gamba, 
brou de verdures i mica d’allioli. 
Amanida de patata: patata, tomàquet, 
ou dur, olives i picada d’all i julivert. 
A la milanesa: salsa de tomàquet, pernil 
cuit, pèsols i formatge ratllat.  
Pilota de vedella rostida: carn picada de 
vedella ceba, all i julivert.  
Amanida d’arròs: arròs, tomàquet, 
pastanaga, blat de moro i tonyina.  
Fricandó de vedella: sofregit, llorer, mica 
de farina i pebre negre.  
Rissoto de xampinyons: arròs, 
xampinyons, ceba, all, julivert, brou 
vegetal casolà, llet i formatge ratllat. 
Verdura tricolor: patata, pastanaga, 
pèsols i mongeta tendra.  

A l’orenga: ceba, orenga, llorer, mica d’all 
i vinagre, i farina de blat.  
Cigrons a la jardinera: cigrons amb 
sofregit de tomàquet, ceba, pastanaga i 
mongeta tendra.  
Amanida tropical: llacets de pasta, palets 
de cranc, pinya en el seu suc, pastanaga, 
blat de moro, i mica de maionesa. 
Nuggets de pollastre: pit de pollastre, 
cereals de blat de moro, llet i pa ratllat.  
Mandonguilles a la jardinera: sofregit, 
daus de pastanaga i pèsols.  
Arròs a les fines herbes: arròs, formatge 
ratllat, all i fines herbes.  
Amanida de cigrons: cigrons, tomàquet, 
tonyina, blat de moro i olives verdes.  
Empedrat de mongetes: mongetes, 
tomàquet, tonyina, pastanaga i olives 
negres. 
Gall dindi rostit: blanqueta de gall dindi, 
tomàquet, ceba, all i oli d’oliva.  
Peix a la romana: farina de blat, ou i oli.  
Gaspatxo: tomàquet, pebrot vermell, pa, 
cogombre, mica d’all i vinagre, i oli.  
Pasta amb verdures i bacon: sofregit de 
ceba, pastanaga i carbassó, amb bacon.  
Amanida completa: enciam, tomàquet, 
pastanaga i blat de moro.  
Samfaina: carbassó, albergínia, pebrot 
verd, pebrot vermell, patata, ceba i salsa 
de tomàquet casolana.  
Arròs amb verduretes: arròs, sofregit, 
mongeta tendra, daus de pastanaga i 
pèsols.  



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Sopa de  
pollastre amb fideus 
Truita de formatge i 

guarnició de tomàquet  
amb orenga 
Làctic/Fruita 

Salmorejo 
Salsitxes de porc a  

la planxa amb guarnició de 
mongetes seques 

Làctic/Fruita 

Bròquil amb patata 
Gall a la planxa i amanida 
d’enciam, pastanaga i blat 

de moro 
Làctic/Fruita 

Arròs amb salsa  
de tomàquet casolana 

Broqueta de conill i 
guarnició d’enciam full de 

roure i mica d’olivada 
Làctic/Fruita 

Amanida d’enciam, 
tomàquet i ceba tendra 

Turbot al forn amb  
patates panadera 

Làctic/Fruita 

Crema de verdures 
Pit de pollastre a la planxa 

amb guarnició de ruca 
Làctic/Fruita 

Amanida de llegum 
Bacallà arrebossat i 

guarnició de tomàquet  
al forn 

Làctic/Fruita 

Amanida de tomàquet, 
tonyina i olives 

Torrada de pa de pagès 
amb truita francesa 

Làctic/Fruita 

Mongeta tendra  
amb patata 

Llom a la planxa amb 
guarnició de ceba confitada  

Làctic/Fruita 

FESTA 

FESTA 

Escalivada  
amb patata al caliu 

Hamburguesa de vedella 
amb formatge 
Làctic/Fruita 

Mongeta tendra  
amb patata 

Broqueta de salmó  
amb guarnició de 
tomàquets xerri 

Làctic/Fruita 

Amanida d’arròs 
Remenat d’ou amb cues de 

gamba i xampinyons 
Làctic/Fruita 

Amanida mezclum  
amb mica d’albercoc i nous 

Quiche de pernil cuit i 
formatge emmental 

Làctic/Fruita 

Minestra de verdures 
Cuixa de pollastre a  
la planxa i amanida 

d’enciam i cogombre 
Làctic/Fruita 

Amanida d’espirals, 
tomàquet mozzarella i 

alfàbrega 
Truita de pernil cuit 

Làctic/Fruita 

Amanida de  
quinoa amb alvocat 

Bistec de vedella amb 
guarnició de carbassó al 

forn 
Làctic/Fruita 

Arròs tres delícies 
Verat a la planxa amb 

tomàquet al forn 
Làctic/Fruita 

Gaspatxo suau 
Patata farcida de carn 
picada, verduretes i 

formatge 
Làctic/Fruita 

Espinacs amb patata 
Truita de tonyina i guarnició 

d’enciam i tomàquet 
Làctic/Fruita 

Arròs saltejat  
amb verduretes 

Bruixa a la planxa amb 
guarnició d’albergínia 

escalivada  
Làctic/Fruita 

Proposta de sopars 
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