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Menú d’OCTUBRE/18 
 

01.10.18 02.10.18 03.10.18 04.10.18 05.10.18 
Arròs a la cassola 
amb verduretes i 
costella de porc 

Sopa de brou amb 
pasta 

Llenties 
estofades 

casolanes amb 
verduretes 

 

Crema de verdures  Ensaladilla russa 
amb ou dur i 

pèsols 

Empanadilles de 
tonyina i amanida 

Truita de patata i 
ceba amb amanida 

Filet de lluç de 
palangre a la 

planxa i amanida 

Escalopa de llom  
amb amanida 

Pollastre a la poma 
feta al forn 

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita 
08.10.18 09.10.18 10.10.18 11.10.18 12.10.18 

Amanida variada  Verdura: bledes i 
patates bullides 

Amanida variada 
amb ou dur 

Arròs a la cubana 
amb ou dur i 

tomàquet 

 
 

       FESTA 
Cigrons casolans 

estofats  
Fricandó de 
vedella amb 

pèsols i pastanaga 

Bacallà amb 
patates bullides 

Medallons de lluç a 
la planxa i amanida 

 

Fruita Fruita Iogurt Fruita  
15.10.18 16.10.18 17.10.18 18.10.18 19.10.18 

Fideuà Montgetes seques 
estofades amb 

patates 

 
Arròs casolà amb 

verduretes 

Patates estofades 
amb costella de 

porc 

Verdura: Col i 
patata 

Ous farcits amb 
tonyina i amanida 

Varetes de lluç i 
amanida  

Cap de llom 
guisat amb 

tomàquet i ceba 

Petxuga de 
pollastre a la planxa 

i amanida 

Mussola al forn 
amb ceba i 
tomàquet 

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita 
22.10.18 23.10.18 24.10.18 25.10.18 26.10.18 

Amanida variada 
amb olives  

Verdura: mongeta 
tendra i patata 

Escudella 
barrejada amb 
cigrons i pasta  

Llenties estofades 
casolanes amb 

verduretes 

Arròs de peix amb 
popets, musclos i 

gambes 
Macarrons amb 

trinxat de vedella, 
tomàquet i 
formatge 

Filet de lluç al 
forn amb salsa 

verda 

Pollastre al forn 
amb verduretes 

juliana  

Bunyols de bacallà i 
amanida 

Truita a la 
francesa i amanida 

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt 
29.10.18 30.10.18               31.10.18 

    Amanida variada 
amb olives 

Crema de 
xampinyons i 

patata 

Amanida variada 
amb pernil dolç 

 

 Sípia a la bruta 
amb patates 

Suprema de lluç al 
forn i amanida 

Espagueti amb 
tomàquet i 
formatge 

 

Fruita Fruita Fruita  


