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11  12  13  14  15  

1. Escudella de pagès 

2. Pit de pollastre a la planxa 
amb amanida (tomàquet, 
cogombre, olives) 

3. Fruita del temps 
Conté: Gluten 

1. Trinxat de col i patata 
2. Calamars a la marinera 

3. Fruita del temps 

 

Conté: Mol·luscs 

1. Arròs amb peix (cloïsses i 
sépia) 

2. Hamburguesa casolana amb 
amanida de tomàquet i olives 

3. Iogurt 
Conté: Mol·luscs, lactosa 

1. Mongetes amb espinacs 

2. Bacallà amb salsa de tomàquet 
i xampinyons 

3. Fruita ecològica 
 

Conté: Peix 

1. Fideus a la cassola (costella 
de porc) 

2. Ou dur amb amanida (enciam, 
nous, pastanaga) 

3. Fruita del temps 
Conté: Gluten, ou, fruita seca 

Verdura+ peix blau Amanida + pollastre + pa integral Verdures + sopa de pasta + ou Verdures + arròs + conill Crema verdures + llegum 

18  19  20  21  22    

1. Arròs amb salsa de tomàquet 

2. Filet de lluç amb amanida 
(enciam, pastanaga) 

3. Fruita del temps 
 

Conté: Peix 

1. Crema de verdures amb 
crostonets 

2. Rodó de porc amb mongetes 
seques 

3. Fruita del temps 
 

Conté: Gluten 

1. Bledes amb patata 

2. Pollastre i verdures al forn 
(bròquil, ceba, carbassó) 

3. Iogurt 
 

Conté: Lactosa 

1. Cigrons guisats amb verdures 

2. Truita a la francesa amb 
amanida de tomàquet 

3. Fruita del temps 
 

Conté: Ou 

1. Espaguetis a la italiana 

2. Filet de perca al forn amb 
amanida (enciam, sèsam, 
pastanaga) 

3. Fruita ecològica 
Conté: Gluten, lactosa, sèsam 

Verdura + patata + gall d’indi Verdura + moniato + peix blanc Amanida + arròs + ou Verdures + pa integral + vedella Crema verdures + llegum 

25  26  27  28  29  

1. Minestra de verdures 
2. Arròs a la cubana 

3. Fruita del temps 

 

Conté: Ou 

1. Col-i-flor amb beixamel i 

gratinada amb mozzarella 
2. Mandonguilles casolanes amb 

cigrons 
3. Fruita ecològica 

Conté: Gluten , lactosa 

1. Macarrons amb tonyina 

2. Croquetes de bacallà amb 
amanida (enciam i pastanaga) 

3. Fruita del temps 
 

Conté: Gluten 

4. Llenties guisades amb 
verdures 

5. Pit de pollastre amb amanida 
(tomàquet, cogombre, olives) 

6. Fruita del temps 
Menú lliure d’al·lèrgens 

1. Vichyssoise amb crostonets 
2. Truita de patates i ceba 
3. Iogurt 

 

Conté: Gluten, ou, lactosa 

Amanida+ pa integral +peix blanc Crema de verdures + patata + ou Verdures + llegum Verdura + pasta + peix blau Pizza casolana de verdures i pollastre 

De temporada: Col, espinacs, porro, ceba, 
 l menjador disposa de cuina pròpia. Tots els plats són cuinats a l’escola amb l’equip de cuineres. 

bròquil, col-i-flor, all tendre, pastanaga.  Les amanides, fruita ecològica, cols i carabasses les comprem de proximitat, a la botiga Mengem Bages. 
Pera, poma, mandarina taronja.  Les hamburgueses i mandonguilles les elaborem a la cuina de l’escola. 

 Utilitzem oli d’oliva verge extra de la cooperativa ASPA de les Garrigues per a cuinar, amanir i fregir. 
 A sota del menú diari trobareu en cursiva idees de sopars i els al·lèrgens que podem trobar al menú 
 Els ous són de gallines camperes criades en semi llibertat a la granja de Sallent, Casa Coll. 
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Els menús servits a l’escola segueixen el mètode 

del plat saludable de Harvard: 


