
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
LLEGENDA

1 FRUITA I VERDURA DE TEMPORADA                                                                                                          

11 12 13 14 15

Bròquil amb patata
Amanida variada de temporada 

(sense carn, peix, marisc ni 
derivats)

Crema de verdures i llenties
Macarrons integrals amb salsa 

de bolets
Brou de verdures (sense carn, 

peix, marisc ni derivats)

Seitan saltat amb verdures
Cigrons estofats amb hortalisses 

de temporada (sense carn ni 
derivats)

Arròs amb verdures  (sense carn, 
peix, marisc, lactis ni derivats)

 Hamburguesa vegetal amb 
enciam, pastanga i blat de moro

Mongetes blanques saltades 
amb verdures

Fruita de temporada/ Pa Fruita de temporada/ Pa Poma camarelitzada / Pa Fruita de temporada/ Pa Fruita de temporada/ Pa

18 19 20 21 22

Crema de pèsols amb crostons 
de pa

Sopa vegetal amb pasta 
maravella (sense carn, peix, 

marisc ni derivats)

Amanida variada de temporada 
(sense carn, peix, marisc, lactis 

ni derivats)

Estofat de patates amb verdura 
de temporada

Amanida de cigrons amb 
hortalisses de temporada (sense 

carn, peix, marisc, lactis ni 
derivats)

Mandonguilles vegetals 
casolanes amb patates

Seitan saltat amb verdures
Mezclum de llegums amb 

verdures (sense carn ni derivats)
Llenties saltades amb verdures Arròs amb salsa de tomàquet

Fruita de temporada/ Pa Fruita de temporada/ Pa Iogurt de soja / Pa Fruita de temporada/ Pa Fruita de temporada/ Pa

25 26 27 28 29
Amanida variada de temporada 
(sense carn, peix, marisc, lactis 

ni derivats)

Arròs integral caldós amb 
verdures

Sopa minestrone (amb verdures) Macarrons al pesto Crema de carbassa i pastanaga 

Llenties estofades amb verdures 
(sense carn ni derivats)

Seitán saltat amb verdures i 
enciam ceba i olives

Hamburgesa vegetal amb xips 
de patates casolanes

Pèsols saltats amb verdures
Pizza casolana vegetal amb 
verdures (sense carn, peix, 

marisc, formatge ni derivats)

Fruita de temporada/ Pa Iogurt de soja / Pa Fruita de temporada/ Pa Fruita de temporada/ Pa Fruita de temporada/ Pa
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2 PA BLANC I PA INTEGRAL


