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D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

Arròs amb bolets i bacon

Salmó al forn amb tomàquet

Enciam i tomàquet

Iogurt natural *Fageda

Sopa de brou amb pasta

(Pollastre, api, porro, pastanga i ceba) 

Pinxo de gall d'indi adobat

Enciam i pastanaga

Poma *PI

Verdures tricolor 

(mongeta verda, pastanaga, patata)

Truita a la francesa

Enciam, cogombre i pipes

Mandarina *PI 

Cigrons a la Catalana
(Sofregit de tomàquet, ceba, porro i ou dur)

Filet de lluç arrebossat

Tomàquet amb formatge fresc

Plàtan 

FESTIU
Arròs amb salsa de tomàquet i pastanaga    

Truita francesa

Enciam, brots de soja i olives

Iogurt natural *Fageda

Sopa de brou amb pasta
(Pollastre, api, porro,

pastanga i ceba)

Lluç a la planxa amb xampinyons

Poma *PI

Mongetes estofades amb verdures

(sofregit de ceba, tomàquet, carbassó, all i pebrots)  

Nuggets vegetals

Enciam, cogombre i pastanaga

Plàtan

Trinxat de carbassó i patata                                                                             

Pollastre a les fines herbes

Enciam, blat de moro i pastanaga

Mandarina *PI

BASALMENÚ GENER 2019 - BAGES

DILLUNS

*2019 Happy New Year*
Aquest mes en "Un Món de 

Jocs" 
Asia

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa  produït a la comarca

Pastís d'espinacs amb patates gratinat

(amb salsa beixamel i formatge)  

Bacallà amb salsa de tomàquet

(sofregit de ceba i tomàquet)

Enciam, cogombre i pastanaga

Mandarina *PI

DIVENDRES

DIJOUS

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

Macarrons estil italià 

(tomàquet, pastanaga i orenga) 

Truita de patata i tonyina              

Enciam, cogombre i espàrrecs 

Iogurt natural *Fageda 

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

Espaguetis amb xampinyons

(ceba i tomàquet)           

Hamburguesa de verdures

Amanida de quinoa                                      

Poma *PI

Mongeta tendra  i patata

Estofat de vedella
(Pastanaga, ceba, all i tomàquet)

Enciam, blat de moro i soja

Pera *PI

Pèsols saltejats amb pernil

Truita de patates i ceba

Enciam, olives i pastanaga

Iogurt Ecològic Nadolç

Crema de carbassó i porro

amb rostes

Paella mixta
(Arròs, ceba, tomàquet, all, calamar, musclos, 

pollastre)

Plàtan

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

DIMARTS DIMECRES DIJOUS

Llenties guisades

(Carbassó, tomàquet, ceba i porro)

Escalopins de porc amb salsa de ceba i 

taronja 

Enciam i pastanaga 

Plàtan

Crema de carbassa i pastanaga

amb picatostes

Pizza de verdures

Enciam, tomàquet i olives

Mandarina *PI

Arròs a la Cubana                                        

(Sofregit de tomàquet i ceba amb ou dur)                       

Varetes de Lluç

Enciam i blat de moro 

 Poma *PI

MENU DE TRAGINERS

Patates emmascarades

Salsitxes d'au amb amanida

Crema Catalana

DIVENDRESDIMECRESDIMARTS

DIVENDRES


