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       ocata_menjador 

       viu_dinamic 
 

30/setembre 

Crema de carbassa i 
ceba 

Truita de Bròquil i 
pastanaga 

Fruites de temporada 

1 

Espelta amb pastanaga 
i xampinyons 

Mongetes amb 
verdures 

Iogurt 

2 

Macarrons amb salsa 
de menta i porro 

Lluç al forn amb 
verdures 

Fruites de temporada 

3 

Paella de verdures 

Pollastre al forn amb 
salsa de curry i 

amanida 

Fruites de temporada 

4 

Parmentiere de 
verdures 

Estofat de vedella 

Fruites de temporada 

7 

Espirals amb salsa de 
verdures 

Lluç al forn amb salsa 
de bolets 

Fruites de temporada 

8 

Sopa de verdures 

Estofat de llenties amb 
verdures 

Iogurt 

9 

Patata i verdura de 
temporada 

Pollastre rostit 

Fruites de temporada 

10 

Rosotto de bolets 

Ous al plat amb salsa 
de verdures 

Fruites de temporada 

11 

Crema de verdures 

Estofat de 
mandonguilles 

Fruites de temporada 

14 

Espaguetis amb salsa 
de nous i llimona 

Pollastre al forn 

Fruites de temporada 

15 

Arròs cruixent amb 
bolets 

Hummus amb 
bastonets de verdures 

Iogurt 

16 

Trinxat de col, patata i 
moniato 

Bacallà al forn amb 
guarnició 

Fruites de temporada 

17 

Bulgur saltejat amb 
verdures 

Hamburguesa amb 
guarnició 

Fruita de temporada 

18 

Sopa vegetal amb mill 

Truita de bròquil i porro 

Fruites de temporada 

21 

Farfale amb salsa de 
pastanaga i remolatxa 

Bacallà amb samfaina 

Fruites de temporada 

22 

Bulgur saltejat amb 
panses 

Llenties amb verdures 

Iogurt 

23 

Crema de verdures i 
mill 

Mandonguilles amb 
salsa jardinera 

Fruites de temporada 

24 

Arròs amb pastanaga i 
xampinyons 

Truita de ceba i 
moniato 

Fruites de temporada 

25 

Escudella 

Carn d’olla de pollastre 
ecològic 

Fruites de temporada 

28 

Pastís de polenta amb 
verdures 

Pollastre Rostit amb 
prunes 

Fruites de temporada 

29 

Trinxat de la 
Cerdanya 

Estofat de cigrons 

Iogurt 

30 

Fideuà de verdures 

Truita de pastanaga i 
bròquil 

Fruites de temporada 

31 

Crema de verdures 
amb bulgur 

Fricandó de bolets  

Fruites de temporada 

 

 

Les verdures depenen de la temporada, formem part del Circuit Curt de proveïment, de les Gestores i Hortes agrícoles de producció ecològica del Maresme. 

Els acompanyaments d’amanides i/o verdura són sempre amb verdura i/o hortalissa de temporada. 

Els usuaris i usuàries poden escollir entre dues peces de fruita, i els dies de iogurt poden fer canvi per peça de fruita. 


