
MENJADOR ESCOLA D’OLVAN   CURS 2017-2018
 Proposta de sopars setembre

 DILLUNS 2 DIMARTS 3    DIMECRES 4 DIJOUS 5 DIVENDRES 6

Patates al forn amb pela 

Ous durs farcits de tonyina i
pastanaga ratllada 

Iogurt natural 

Crema de xampinyons

Filet de pollastre amb moniato al
forn 

Fruita 

Verdures al vapor 

Lluç a la papillote

Iogurt natural amb trossets de fruita

EXCURSIÓ  Recordeu que els
entrepans també poden portar

quelcom vegetal i alguna fruita i pa
amb xocolata en comptes

d’aliments embossats i sucs de
brick ;)

Broquetes de tomàquet i mozzarella
o formatge fresc 

Truita de patates 

Iogurt natural  
 DILLUNS 9 DIMARTS 10    DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 13

Cigrons amb Tomàquet natural  

Truita amb ceba

Iogurt natural  

Sopa amb sèmola 

Peix blanc amb carbassó i ceba

Fruita  

Minestra de verdura 
Hamburguesa de pollastre amb

pastanaga ratllada 

Fruita 

FESTIU FESTIU

 DILLUNS 16 DIMARTS 17    DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20

Sopa de verdures amb Sèmola 

Croquetes de pollastre  

Fruita

Llenties estofades amb carbassa i
ceba 

Seitons enfarinats 

Fruita 

Sopa de peix amb gambetes 

Truita francesa amb amanida 

Iogurt 

Saltejat de verdures amb daus de
pollastre i pa amb tomàquet 

Fruita amb iogur

Pebrotets verds saltejats

Truita de carbassa i ceba

Fruita 

 DILLUNS 23 DIMARTS 24    DIMECRES 25 DIJOUS 26 DIVENDRES 27
Sopa amb tires de

verdures( pastanaga, col...)

Filet de pollastre amb patates al
caliu

Iogurt natural 

Verdures al vapor 

Peix amb pastanaga i poma
ratllada amanit amb llimona 

Iogurt 

Crema de verdures 
Amb ametlles crues  

Ou dur amb tomàquet amanit 

Iogurt natural amb fruita 

Crema de verdures 
Amb ametlles crues  

Ou dur amb tomàquet amanit 

Iogurt natural amb fruita 

Carbassó, pastanaga i ceba saltejat 

Truita 

Iogurt natural

  DILLUNS 30     DIMARTS 31
Sopa de verdures i pollastre

Bastonets de verdures amb
hummus de cigrons 

Iogurt natural 

Mongetes tendres, pastanaga

Peix al vapor amb salseta de
tomàquet i orenga

Fruita  
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