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Tots els plats amb ingredients d’ou són elaborats amb ou pasteuritzat.  

Les cremes i salses es cuinen sense productes làctics. La fruita serà variada (segons temporada).  

Els menús poden patir modificacions a causa del retard en l’entrega de matèria prima d’alguns proveïdors.  

Menús analitzats pels laboratoris Anabiol. 

Els menús de dietes puntuals o intoleràncies alimentaries es parla directament amb els pares o tutors. 

Els menús sense porc, es modificarà amb pollastre, vedella o peix segons el que mengin el dia anterior o posterior. 

Els menús sense ou tindran peix, pollastre, vedella o porc segons el que mengin el dia anterior o posterior. 

 Del 6 al 10 de novembre Del 13 al 17 de novembre Del 20 al 24 de novembre Del 27 de novembre al 1de desembre 

 Del 4 al 8 de desembre Del 11 al 15 de desembre Del 18 al 22 de desembre  

 1ª Setmana 2ª Setmana 3ª Setmana 4ª Setmana 

 
Dilluns 
 
 

Arròs blanc amb salsa de 
tomàquet. 
Filet de llimanda a la romana 
amb enciam i pastanaga. 
Fruita. 

Espirals de colors amb 
formatge. 
Croquetes de bacallà amb 
tomàquet amanit i pastanaga. 
Fruita. 

Crema de llegums ( patata, 
ceba, mongeta blanca). 
Tallarines amb hortalisses, 
formatge i tomàquet amanit 
Fruita. 

Mongetes blanques bullides amb oli 
d’oliva. 
Filet de lluç a l’andalusa amb enciam i 
panses. 
Fruita. 

 
Dimarts 
 
 

Crema de verdures  
Salsitxes de porc amb tomàquet 
i enciam. 
Fruita. 

Sopa de Caldo amb galets. 
Truita a la francesa amb 
pernil dolç i formatge, enciam 
i olives. 
Fruita. 

Llenties amb arròs. 
Barretes de lluç amb enciam  
fulles de roure i olives. 
Iogurt. 

Crema de pastanaga amb rostres de 
pa fregit. 
Macarrons amb sofregit de ceba, 
tomàquet i carn de pollastre. Enciam. 
Fruita. 

 
Dimecres 
 
 

Patates i pèsol bullit. 
Pollastre rostit amb enciam i 
olives. 
Iogurt. 

Cigrons guisats amb 
verdures. 
Filet de lluç al forn. 
Fruita. 

Verdura tricolor ( patata, 
pastanaga i espinacs). 
Botifarra a la planxa amb 
mongetes.  
Fruita.  

Arròs blanc amb xampinyons. 
Mandonguilles de porc amb pèsols i 
enciam. 
Iogurt. 

 
Dijous 
 
 

Espaguetis amb salsa de 
tomàquet. 
Truita de patates amb enciam i 
pastanaga. 
Fruita 

Patates i mongeta tendre. 
Hamburguesa mixta a la 
planxa amb salsa de ceba, 
enciam i tomàquet. 
Fruita. 

Sopa caldo amb galets i 
pilota. 
Contra de pollastre a la 
planxa amb amanida. 
Fruita. 

Escudella ( fideus, cigrons i 
pastanaga). 
Truita de patates i carbassó amb 
enciam i olives. 
Fruita. 

 
Divendres 
 
 

Llenties guisades. 
Mandonguilles de lluç amb 
verdures. 
Fruita. 

Crema de carbassó amb 
rostres de pa fregit. 
Pollastre al forn amb patates 
dau. 
Iogurt. 

Fideus a la cassola amb 
calamars i sèpia. 
Ous durs amb tomàquet, 
enciam i olives. 
Fruita. 

Trinxat de col i patata. 
Pollastre al forn amb enciam i rucula. 
Fruita. 


