
 

 

 

 

PROGRAMACIÓ MENÚS BASAL – OCTUBRE 2018 

Menús elaborats, valorats i revisats per Sònia Vilà Renart  

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

 

 

Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

Rotllets vietnamites amb verdures 

Pollastre rostit amb prunes 

Kiwi 

Espaguetis integrals als quatre 

formatges 

Truita de gambetes amb amanida 

verda 

Iogurt de fruites 

Llenties amb arròs 

Bacallà a la planxa amb pastanaga 

ratllada 

Poma 

Crema de carbassó, mill i poma 

Hamburguesa de vedella amb 

ceba caramel·litzada 

Raïms 

Amanida de patata 

Croquetes d’escalivada i tonyina 

amb amanida verda 

Meló 

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

Amanida amb mango i fruits secs 

Macarrons a la bolonyesa 

Pera 

Patata, bròquil verd i pastanaga 

baby amb ametlla en pols 

Lluç a la taronja 

Pinya natural 

Escalivada amb oli d’oliva verge 

extra 

Quiche lorraine amb amanida 

verda 

Flam de vainilla 

Arròs negre amb sèpia 

Truita de xampinyons amb 
amanida verda 

Figues 

 

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

Crema de carbassa amb llet de 

coco 

Salmó a la papillote amb un flam 

d’arròs integral 

Plàtan 

Pesòls amb pernil salat 

Pernilets de pollastre amb 

amanida verda 

Poma 

Barreja de bolets amb all i julivert 

Fideuà de marisc 

Caqui 

Amanida amb fruits vermells i 

magrana 

Botifarra amb mongeta seca 

Taronja 

Endívies amb salsa roquefort i 

nous 

Quinoa amb verdures i truita 

francesa 

Pastís de castanyes 

Dilluns 22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26 

  

Cigrons amb bledes i sèsam 

Verats al forn amb gingebre 

Kiwi 

Crep de fajol amb verdures i 

formatge 

Ous farcits amb tonyina i amanida 

verda 

Plàtan 

Espirals integrals amb verdures 

Llom amb salsa de poma 

Iogurt natural amb sèsam 

caramel·litzat 

Guacamole amb bastonets de pa 

Patates guisades amb verdures 

Mandarines 

Dilluns 29 Dimarts 30 Dimecres 31  

Llaços de colors al pesto 

Rotllets de gall d’indi a les fines 

herbes amb amanida verda 

Taronja 

Espinacs a la catalana 

Sushi de peix i verdures amb 

amanida verda i ou ratllat 

Pera 

Moniato farcit amb verdures 

Rodó de vedella amb castanyes 

Panellets 

 

Preu Menú diari 6 €/persona 

 

Cal avisar fins a les 10:40h 
 

Es fan menús per emportar per tothom  
 


