
    MENÚ LLAR MES
D’OCTUBRE 2014

Dilluns: Dimarts: Dimecres:1 Dijous:2 Divendres:3
Mongeta tendra i 
patata al vapor
Contracuixa de 
pollastre planxa 
amb tomàquet 
fresc
postres

Arròs amb 
tomàquet i 
tonyina
Llenguado a 
l’andaluça i 
enciam
postres

Sopa d’au amb 
estrelletes
Mandonguilles amb 
xampinyons
postres

Dia:6   Dimarts:7 Dimecres:8  Dijous: 9  Divendres:10

Tallarines amb 
tomàquet
Escalopa de 
vedella amb 
barreja 
d’enciams
postres

Mongetes 
estofades
Contracuixa de 
pollastre planxa i 
xips
postres

Crema d’espinacs
Truita de carbassó i 
patata amb tall de 
pernil dolç
postres

Sopa d’au amb 
pistons
Botifarra al forn 
amb patates forn
postres

Arròs 3 delícies
Filet de lluç a la 
planxa amb 
tomàquet fresc
postres

Dilluns: 13 Dimarts:14 Dimecres:15 Dijous:16   Divendres:17

Minestra de 
verdures
Mandonguilles a
la jardinera
Postres

Llenties estofades
 amb arròs
truita amb tall de 
pernil dolç 
enciam i pipes
postres

Sopa d’au amb fideus
Carn magra estofada 
amb pèsols i 
pastanaga
Postres

Paella mixta
Raves de calamar
amb enciam i 
pastanaga 
ratllada
Postres

Macarrons amb 
tomàquet 
gratinats
Contra cuixa de 
pollastre planxa 
amb patata roda
postres

Dilluns.20 Dimarts: 21 Dimecres: 22 Dijous: 23 Divendres:24

Escudella 
catalana
Hamburguesa 
de pollastre  
planxa amb 
samfaina
Postres

Arròs amb 
tomàquet i tonyina
Croquetes de pernil
amb tomàquet fresc
Postres

Tallarines amb 
tomàquet
Filet de daurada 
planxa amb enciam
Postres

Llenties estofades
amb verduretes
Truita de patata 
amb tall de 
formatge
postres

Puré de carbassó
Mandonguilles 
vedella guisades 
amb xampinyons
Postres

Dilluns:27 Dimarts:28 Dimecres: 29 Dijous: 30 Divendres:31
Macarrons amb 
tomàquet i 
formatge ratllat
Surfers de lluç 
amb enciam i 
pipes
Postres

Brou d’au                
amb pistons
Estofat de magra 
amb patatetes i 
pastanaga
Postres

Crema d’espinacs
Cuixetes de pollastre 
al forn amb tomàquet 
fresc
Postres

Cigrons estofats 
amb patatetes
Filet de llenguado
enfarinat amb 
enciam i olives
postres

Arròs 3 delícies
Salsitxes amb 
salsa de tomàquet
Postres

                                                                                  

• Els postres consistiran de 4 dies fruita de temporada i 1 de làctic


