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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) 

Per motius aliens a la programació pot haver-hi modificacions 

DD II LL LL UU NN SS   DD II MM AA RR TT SS   DD II MM EE CC RR EE SS   DD II JJ OO UU SS   DD II VV EE NN DD RR EESS   

2  3  4  5  6  
 
 

 
FESTA Ll. D. 

1. Arròs amb salsa de tomàquet  
2. Remenat d’ou amb verdures 

3. Fruita del temps 
 
 

Conté: Ou   

1. Cigrons estofats amb verdures 
2. Bacallà al forn amb salsa de 

tomàquet 
3. Fruita del temps 
 

Conté: Peix 

1. Sopa de galets  
2. Hamburguesa casolana de 

vedella amb amanida (enciam, 
sèsam, pastanaga) 

3. Fruita ecològica 

Conté: Sèsam 

1. Trinxat de col i patata 
2. Pollastre a la cassola amb 

xampinyons 
3. Iogurt ecològic 

 
Menú lliure d’al·lèrgens 

Idees de sopars: Verdures + patata + peix blanc Amanida + Ou + pasta Verdures + llegum Verdures + arròs + peix blau 

9  10  11  12  13  
1. Espaguetis a la italiana 
2. Escalopa de gall d’indi amb 

amanida (enciam, 
tomàquet,cogombre, poma) 

3. Fruita del temps 
 

Conté: Gluten  

1. Amanida grega (tomàquet, 

cogombre, olives, formatge) 
2. Mandonguilles casolanes amb 

llenties 

3. Fruita del temps 
 

Conté: Lactosa  

1. Mongeta tendra i patata 

2. Filet de lluç a la romana amb 
amanida verda 

3. Iogurt ecològic 

 
 

Conté: Gluten, peix, lactosa 

1. Arròs amb peix (sèpia i 

cloïsses) 
2. Ou dur amb amanida (enciam, 

olives, ceba i pastanaga) 

3. Fruita del temps 
 

Conté: Peix, mol·luscs, ou   

1. Coca de recapte (amb 

hortalisses del temps) 
2. Llenties guisades amb verdures 
3. Fruita ecològica 

 
 

Conté: Gluten 

Crema verdures + llegum Verdures + pollastre + patata Sopa de pasta + amanida + ou Crema verdures + gall d’indi Pizza de verdures i tonyina 

16  17  18  19  20  

1. Arròs integral amb verdures  
2. Bunyols de bacallà amb 

amanida (enciam, sèsam, 

pastanaga) 
3. Fruita del temps 

Conté: Peix, sèsam  

1. Minestra de verdures 
2. Truita de patates i ceba 
3. Fruita del temps 

 
 

Conté: Ou  

1. Macarrons amb tomàquet 
2. Pollastre amb amanida(enciam, 

ceba, pastanaga, nous) 

3. Fruita del temps 
 

Conté: Gluten, fruits secs  

1. Crema de carbassa  
2. Salmó amb patates dolar al 

forn  

3. Fruita ecològica 
 

Conté: Peix  

1. Mongetes seques amb espinacs  
2. Hamburguesa casolana de 

vedella amb xampinyons 

3. Iogurt ecològic 
 

Conté: Lactosa 

Trinxat de col i patata + pollastre Amanida + peix blau + pa Verdures + llegum Amanida + arròs + ou Crema verdures + conill + moniato 

23  24  25  26  27  

 
1. Crema de verdures de tardor  

2. Conill amb amanida verda   
3. Fruita 

Menú lliure d’al·lèrgens 

1. Sopa de pasta  
2. Filet de lluç a la salsa verda amb 

amanida variada 
3. Fruita 

Conté: Peix 

1. Espaguetis a la italiana 
2. Mandonguilles amb 

xampinyons i ceba 
3. Iogurt ecològic 

Conté: Gluten, lactosa  

1. Cigrons estofats  
2. Rodó de gall d’indi al forn amb 

verdures 
3. Fruita ecològica 

Conté: Gluten 

1. Amanida variada (enciam, 
tomàquet, ceba, nous) 

2. Arròs a la cubana 
3. Fruita 

Conté: Fruits secs, ou  

Verdures + arròs + peix blau Crema de verdures + truita de patata Verdures + llegum Amanida + pa + peix blanc Sopa + pollastre + verdura 
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• El menjador disposa de cuina pròpia. Tots els plats són cuinats a l’escola amb l’equip de cuineres. 

• Les amanides, fruita ecològica, cols i carabasses les comprem de proximitat, a la botiga Mengem Bages. 
• Les hamburgueses i mandonguilles són elaborades a la cuina de l’escola. 

• Utilitzem oli d’oliva verge extra de la cooperativa ASPA de la Garriga per a cuinar, amanir i fregir. 

• A sota del menú diari ho trobareu en cursiva idees de sopars i els al·lèrgens que podem trobar al menú 

1. Sopa de peix amb arròs 
2. Truita de carbassó i ceba 

3. Fruita 
Conté: Peix, ou 

Amanida + pa + ou 
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Els menús servits a l’escola segueixen el mètode 

del plat saludable de Harvard: 


