
DIMECRES 1 DIJOUS 2 DIVENDRES 3

Espaguettis saltejats amb 

verduretes variades

Cigrons eco amb brou                   

de pollastre i patates
Sopa de peix amb arròs

Lluç al forn amb enciams 

de colors i olives

Truita amb espinacs i 

enciam amb tomàquet 

amanit

Salsitxes de pollastre al 

forn amb salsa de 

tomàquet

Fruita del temps Iogurt de la Fageda Fruita del temps

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10

Patates estofades                     

a la marinera

Espinacs i patates 

cremoses amb beixamel

Escudella catalana                     

amb galets
Arròs amb tomàquet

Mongetes vermelles 

estofades amb 

verduretes

Lluç a la planxa i enciam 

amb col lombarda

Pernilet de pollastre 

rostit i enciam amb 

tomàquet amanit

Rodó de gall dindi                   

amb bolets i enciam                  

amb remolatxa

Llenguadina enfarinada i 

enciam amb pastanaga 

ratllada

Ous durs amb llesques de 

patates al forn amb all i 

julivert

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt de la Fageda Fruita del temps Fruita del temps

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

Macarrons a la bolonyesa 

amb formatge ratllat

Cigrons eco guisats               

amb salsa de tomàquet 

Arròs amb carxofes, 

salsitxes de pollastre i 

marisc

Crema de verdures                      

de temporada                       

amb formatget

Sopa minestrone 

Rosada al forn amb fines 

herbes i llimona i enciams 

de colors

Truita a la francesa amb 

tempura de verduretes 

variades

Croquetes de bacallà amb 

enciam i tomàquet amanit

Pollastre a l´allet i enciam 

amb blat de moro i olives

 Lluç amb patates i salsa 

blanca

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt de la Fageda Fruita del temps Fruita del temps

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24

Llesques de patata amb 

ceba i tomàquet al forn
Espirals amb salsa blanca

Verdura tricolor                      

amb rajolí d´oli d´oliva

Brou de pollastre                     

amb pistons

Paella amb gambetes i 

calamars

Llenties eco estofades 

amb arròs

Pit de pollastre al forn i 

trinxat d´enciam, olives i 

remolatxa

Rodó de vedella amb 

patates fregides i enciam 

amb blat de moro

Mare de lluç enfarinada i 

enciam amb tomàquet 

amanit

Truita paisana amb 

enciam i pastanaga 

ratllada

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt de la Fageda Fruita del temps Fruita del temps

DILLUNS 27 DIMARTS 28 DIMECRES 29 DIJOUS 30 DIVENDRES 31

Mongeta tendra amb 

patates i rajolí d´oli 

d´oliva

Escudella catalana                   

amb galets

Arròs tres delícies amb 

pèsols i pastanaga

Mongetes eco estofades 

amb verduretes

Crema de porros i 

carbassó amb crostons de 

pa torrat

"Nuggetts" casolans de 

gall dindi amb enciam i 

remolatxa

Hamburguesa de cigrons 

a la planxa amb enciam i 

pastanaga ratllada

Lluç al forn amb patates 

dau i salseta de ceba i 

tomàquet

Truita a la francesa i 

enciams de colors amb 

olives

Pollastre rostit amb 

patates i enciam amb 

xerris de colors

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt de la Fageda Fruita del temps Fruita del temps
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