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Mandarines Plàtan Taronja Iogurt de sabors Pera

 (ceba, julivert, pèsols i farina moresc) (ceba, pebrot i tomàquet) amb enciam i tomàquet amb enciam i olives amb enciam i moresc 

Tonyina amb salsa verda Pollastre amb xilindró Llonganissa de porc Rodanxa de lluç arrebossat Truita de carbassó

Pèsols saltats amb pernil (pèsols, ceba i 

pernil salat) 
Patata i bajoca 

Sopa de peix amb fideus (ceba, pastanaga, 

porro i tomàquet) 

Crema de llegums (patata, cigrons, fesols i 

ceba) 

Arròs milanesa (pernil dolç, pèsols i 

tomàquet)

Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29

Pinya natural Torrons Torrons Iogurt de sabors Mandarines

amb enciam i moresc (ceba, panses i prunes) (ceba, panses i prunes) amb enciam i pastanaga amb enciam i olives 

Croquetes de rostit Pollastre a la Catalana  Pollastre a la Catalana  Varetes de lluç Varetes de lluç 

Coliflor amb patata Sopa de Nadal (mandonguilles i ou dur) Sopa de Nadal (mandonguilles i ou dur) 
Crema de carbassó amb rostes (patata, 

carbassó, ceba i rostes) 
Arròs amb tomàquet 

Dia  18 Dia  19 Dia  20     MENÚ DE NADAL Dia  21 Dia  22 

Pera Mandarines Taronja Poma Iogurt de sabors

amb enciam i olives amb xampinyons i pèsols amb enciam i brots de soja amb salsa de tomàquet amb enciam i moresc 

Filet de lluç arrebossat Estofat de gall d'indi Truita de patata i pebrot Hamburguesa de porc i vedella Pollastre al forn

Espirals amb salsa de verdures (ceba, 

pastanaga, porro) 
Patata, mongeta verda i pastanaga

Escudella catalana amb verdures 

(cigrons, fesols, col, pastanaga)

Arròs tres delícies (pernil dolç, ceba, pèsol i 

pastanaga)  

Crema de pastanaga amb pa torrat

Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15

Plàtan Poma Iogurt de sabors Pera Kiwi

Filet de lluç  amb salsa verda

i pèsols (ceba, pèsols i julivert)  amb enciam i moresc amb enciam i pastanaga amb enciam i olives amb salsa de tomàquet i ceba 

Truita de patata Pollastre al forn Escalopa de porc arrebossada Cuetes de rap

Arròs saltat amb verdures (tomàquet, ceba, 

pastanaga, carbassó i porro) 

Fideuà (ceba, tomàquet, musclos, gambes, 

calamars i all) 

 Minestra de verdures (bajoca, pastanaga, 

coliflor i patata) 

Crema de xampinyons amb rostes 

(xampinyons, ceba, carbassó i patata) 

Llenties amb verdures (sofregit verdures i 

tomàquet) 

Dia 4 Dia 5 Dia 6                 FESTA Dia 7                  FESTA Dia 8                    FESTA

Mandarines

amb enciam i moresc

Croquetes de bacallà
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Espaguetis amb pernil dolç 

Dia 1


