
                                                                                                                                                            OOCCTTUUBBRREE  
                               

                        Escola PUIGBERENGUER 
 
 

Els nens i les nenes de 1r a 6è curs  podran raspallar-se les dents, portant un necesser amb raspall i pasta de dents (marcat amb el seu nom) 

Disposem de  llista d’ al·lèrgens per consultar                                                                                  Per motius aliens a la programació pot haver-hi modificacions 

 

  

2019-20 DDIILLLLUUNNSS  DDIIMMAARRTTSS  DDIIMMEECCRREESS  DDIIJJOOUUSS  DDIIVVEENNDDRREESS  
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     1 Crema de mongetes 2 Arròs amb peix ( sèpia, 
cloïsses ) 3 Sopa de pistons 4 

Fideus a la cassola amb 
costella de porc 

 
Truita amb espinacs amanida 
de pastanaga 

Croquetes de bacallà amb 
amanida verda  

Pollastre al forn amb verdures Filet de lluç amb salsa verda 

 Fruita Fruita Fruita ecològica Iogurt ecològic 
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 7 
Arròs amb salsa de 
tomàquet  8 Cigrons amb salsa 9 Tallarines a la carbonarà 10 Crema de verdures 11 Mongeta tendra i patata 

Ou ferrat amb amanida verda  
i blat de moro 

Hamburguesa mixta amb 
amanida verda i olives 

Pit de paó a la planxa amb 
salsa tomàquet   

Bacallà al forn amb amanida 
de tomàquet 

Salsitxes de porc amb 
pastanaga ratllada 

Fruita Fruita Fruita Iogurt ecològic Fruita ecològica 
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 14 Macarrons amb formatge 15 Vichyssoise amb crostonets 16 Minestra de verdures 17 
Llenties estofades amb 
verdures 

18 
Patates guisades amb 
sépia 

Barretes de lluç amb amanida 

variada i olives 

Estofat de gall d’indi amb 

salsa de xampinyons 

Hamburguesa (porc i vedella) 

amb amanida de tomàquet 
Palometa amb salsa marinera 

Ou dur amb amanida de 

pastanaga 

Fruita Fruita Fruita Iogurt ecològic Fruita ecològica 
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 21 Trinxat de col i patata 22 Arròs amb peix 23 Mongetes amb espinacs 24 Espaguetis a la italiana 
(salsa de tomàquet i formatge) 

25 Crema de carbassó 

Vedella a la jardinera 
Truita a la francesa amb 
amanida verda  

Salsitxa de porc amb salsa de 
tomàquet 

Filet de perca al forn amb 
amanida de pastanaga 

Pit de pollastre a la planxa 
amb amanida de tomàquet 

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt ecològic 
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 28 Sopa de pistons 29 Minestra de verdures 30 Fideus amb calamars 31 
Crema de carbassa i 

moniato amb crostons 
  

Lluç a la romana amb amanida 
de pastanaga 

Mandonguilles amb pèsols 
Filet de paó a la planxa amb 
amanida verda i olives 

Rodó de magre amb salsa de 
castanyes 

 
   

Vedella a la jardinera 

Fruita Fruita Iogurt ecològic  Fruita     Fruita 


