
 

MENJADOR ESCOLA D’OLVAN    CURS 2017-2018 

 PROPOSTA DE SOPARS MENU D'OCTUBRE 
 DILLUNS 1 DIMARTS 2    DIMECRES 3 DIJOUS 4 DIVENDRES 5 

Crema de carbassó  
Ou dur amb tomàquet amanit 
Fruita  

 Cigrons amb carbassó  
 Sardines al forn  
 Iogurt natural  

Sopa de verdures  
Remenat de bolets  amb amanida 
verda 
Iogurt natural  
 

Patataes xafades amb oli d’oliva 
Peix al forn amb verdures  
Fruita  

Bròquil amb pastanaga  
Llom a la planxa amb herbes 
provençals i oli d’oliva  
Fruita 

 DILLUNS 8 DIMARTS 9    DIMECRES 10 DIJOUS 11 DIVENDRES 12 

Sopa amb verdures i arròs 
Peix blanc al vapor amb carbassó 
Fruita  

Crema de carbassó amb dauets de 
pernil  
Daus de pollastre saltats amb 
verdures  
Fruita  

Carbassó al forn gratinat amb 
formatge   
Pa amb tomàquet i hamburguesa ( 
vegetal, pollastre o vedella)  
Fruita 

Pèsols amb ceba  
Sipietes o calamrcets  
Fruita  

Espirals de pasta amb oli d’oliva  
Truita de bledes i carbassó 
Fruita 

 DILLUNS 15 DIMARTS 16    DIMECRES 17 DIJOUS 18 DIVENDRES 19 

Mongeta tendra amb patata 
Truita francesa  
Fruita  

Crema de carbassa i pastanaga 
Seitons enfarinats amb tomàquet 
cherri amanit 
Iogurt natural  

Sopa amb fideus integrals 
Ous durs amb pastanaga ratllada  
Mató amb mel  

Bledes amb patata i pastanaga  
Filet de pollastre amb tomàque 
amanit 
Fruita  

Amanida de fruita  
Pizza de carbassó 
Iogurt natural  

 DILLUNS 22 DIMARTS 23    DIMECRES 24 DIJOUS 25 DIVENDRES 26 

Sopa de verdures amb llenties  
Ou a la planxa amb pastanaga 
ratllada  
Iogurt natural  

Penca de bleda arrebossada 
Peix amb verdures i  patates al 
forn   
Fruita  

Mongeta tendra al vapor amb oli 
d’oliva  
Filet de pollastre amb orenga  
Fruita  

Col amb patata 
Truita de carbassa 
Fruita  

Caldo vegetal  
Crepes d’espinacs i fruits secs  
Fruita – macedònia 

  DILLUNS 29     DIMARTS 30 DIMECRES 31   

Minestra : Mongeta tendra amb 
carbassó i pastanaga 
Croquetes casolanes  
Fruita  

Crema de pèsols  
Broquetes de peix ( sípia , rap, 
gambetes)  
Fruita  

Crema de carbassa 
Hummus de cigró amb pastanaga  
Iogurt amb fruits secs ( triturats en 
crema pels més petits)  
 

 
 
 
 

 

 
 Mastegueu bé els aliments  
 No mireu la TV durant els àpats  
 Assaboriu bé els aliments i intercanvieu opinions dels aliments que mengeu amb els pares  
 Al servir el plat a taula sigueu creatius 

 
 


