
 

 
 

Dilluns 29 Dimarts 30 Dimecres 31 Dijous 1 Divendres 2 

 
Quinoa amb verdures 

Llenguado a la meuniere 
Poma 

Arròs integral amb bolets 
Ous amb beixamel amb amanida 

verda 
Pinya natural 

Dilluns 5 Dimarts 6 Dimecres 7 Dijous 8 Divendres 9 

Llaços de colors amb tomàquet i 
formatge ratllat 

Llonze de porc amb anelles de 
ceba arrebossades 

Kiwi 

Fesolets amb patata 

Gall d’indi a la planxa amb 

amanida verda 

Raïms 

Arròs tres delícies  

Bacallà amb samfaina 

Flam de proximitat 

Verdures gratinades 
Truita de carbassó amb patates 

xips 
Macedònia de fruita natural  

 

Dilluns 12 Dimarts 13 Dimecres 14 Dijous 15 Divendres 16 

Amanida d’arròs 
Albergínies farcides de carn 

Plàtan 

Pastís de verdures amb salsa de 
pebrot escalivat 

Emperador a la planxa amb 

pastanaga ratllada 
Taronja  

Amanida tropical 
Mongeta blanca amb porro i 

cansalada 
Poma 

Espirals amb salsa de bolets 
Nuggets de pollastre amb 

amanida verda 
Iogurt de proximitat 

Crema de verdures i patata amb 
crostons de pa 

Salmó a la taronja 
Mandarines 

Dilluns 19 Dimarts 20 Dimecres 21 Dijous 22 Divendres 23 

Sopa de lletres 
Calamars a la romana amb 

amanida de tomàquet i mozzarella 
Iogurt de proximitat 

 

Arròs amb tomàquet 
Estofat de vedella 

Raïms 
 

 

Patata, mongeta verda i 
pastanaga 

Blanqueta de gall d’indi amb 
salsa 
Pera 

 

 

Hummus amb picatostes 
Lluç al forn amb ceba, carbassó, 

moniato i tomàquet 
Taronja 

 

 

Cintes d’espinacs al pesto 
Truita paisana amb amanida 

verda 
Kiwi 

 

Dilluns 26 Dimarts 27 Dimecres 28 Dijous 1 Divendres 2 

Arròs negre amb sèpia 
Pernilets de pollastre amb ceba 

Préssec en almívar 
 

Menestra de verdures amb patata i 
pernil salat 

Ous farcits amb pastanaga ratllada 
Plàtan 

 

Bròquil gratinat 
Llenties amb xoriço i verdures 
Iogurt amb fruites trossejades 

 

 

 

Preu Menú diari 6 €/persona 

 
Cal avisar fins a les 10:40h 
 
Es fan menús per emportar per tothom 
 

PROGRAMACIÓ MENÚS BASAL – FEBRER 2018 

Menús elaborats, valorats i revisats per Sònia Vilà Renart  

(Diplomada en Nutrició humana i Dietètica CAT000022 i AEDN 803)                         
 


