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 2 Arròs amb verdures 3 Macarrons a la napolitana 4 
Crema de carbassa amb 
crostonets 

5 Escudella pagès  6  Crema de mongetes 

Salsitxa de porc amb 

pastanaga ratllada 
Estofat de vedella amb bolets 

Pit de pollastre a la planxa 

amb amanida de tomàquet 

Bacallà al forn amb salsa de 

tomàquet 

Truita a la francesa amb 
amanida d’enciam i blat de 
moro 

Fruita    Fruita Fruita Fruita ecològica Fruita 
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 9 Mongeta tendra i patata 10 Fideus amb calamars 11 
Arròs amb salsa de 
tomàquet 

12 Cigrons amb espinacs 13 Sopa de peix 

Fricandó de vedella amb 
pèsols  

Ou ferrat amb amanida de  
pastanaga 

Filet de lluç amb salsa verda 
Pit de pollastre a la planxa 
amb amanida de tomàquet 

Hamburguesa mixta a la 
planxa amb amanida verda 

Fruita Fruita Fruita ecològica Iogurt ecològic Iogurt ecològic 
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 16  17 Llenties amb verdures 18 Sopa de lletres 19 
Crema de carbassó amb 
crostonets 

20 
Amanida d’arròs (tonyina, 
tomàquet xerri, blat de moro) 

FESTA LLIURE DISPOSICIÓ 
Filet de lluç arrebossat amb 
amanida de tomàquet i blat de 
moro 

Pollastre al forn amb 
xampinyons 

Truita a la francesa amb 
pastanaga ratllada 

Pit de pao a la planxa amb 
amanida verda 

 Fruita Iogurt ecològic Fruita Fruita 
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 23 Bledes i patata 24  Mongetes seques estofades 25 Mongeta tendra i patata 26 
Espaguetis amb bròcoli i 
xampinyons 

27 Crema de verdures 

Calamars amb salsa marinera 
Truita a la francesa amb 
amanida de tomàquet i olives 

Mandonguilles amb pèsols  
Pollastre a la planxa amb 
amanida variada 

Bacallà al forn amb salsa de 
tomàquet 

Fruita Fruita Fruita ecològica Iogurt ecològic Fruita 

5
a

  

s
e

tm
a

n
a

 30 
Amanida de pasta (palets 
de cranc, olives i pinya) 

31 Arròs amb peix       

Ou dur amb amanida verda 
Hamburguesa mixta amb 
amanida de tomàquet 

   

 Fruita Fruita    

  


