
OCTUBRE 2020         MENÚS DIABETIS             SANT JORDI 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

   1 Sopa minestrone (got me-
surador) 
Rostit de gall d’indi amb ceba 
i pebrot * 
Fruita 

2 Macarrons amb salsa de 
verdures (got mesurador) 
Truita a la francesa amb ama-
nida verda (enciam, ceba, 
panís i olives) 
Iogurt 0% 

5 Llenties amb verdures(got 
mesurador) 
Peix amb verdures al forn 
(pastanaga, albergínia i pe-
brot) 

6 Puré de porros(got mesura-
dor) 
Pollastre rostit amb verdures 
(carbassó i pastanaga) 
Fruita 

7 Amanida russa (got mesu-
rador) 
Lluç a la planxa amb mines-
tra saltejada 
Iogurt 0% 

8 Arròs amb verdures (got 
mesurador) 
Truita a la francesa amb sam-
faïna 
Fruita 

9 Espirals amb salsa de bo-
lets(got mesurador) 
Carn a la planxa amb tomà-
quet al forn 
Iogurt 0% 

12 FESTIU 
 

13 Cigrons amb verdures (got 
mesurador) 
Truita a la francesa amb tomà-
quet fregit 
Fruita 

14 Pasta a la napolitana (got 
mesurador) 
Llom a la planxa amb verdu-
res saltejades (bolets, pe-
brot, ceba i porro) 

15 Mongeta tendra i patata 
(got mesurador) 
Carn a la planxa amb amani-
da de tomàquet 
Fruita 

16 Risotto de xampinyons (got 
mesurador) 
Peix a la planxa amb pisto de 
verdures 
Iogurt 0% 

19 Puré de pastanaga(got me-
surador) 
Pollastre rostit amb cebeta i 
pebrot 
Fruita 

20 Sopa de lletres (got mesura-
dor) 
Truita de patata* amb escaliva-
da 
Fruita 

21 Arròs a la milanesa (got 
mesurador) 
Lluç a la salsa verda 
Iogurt 0% 

22 Crema de fesols amb ver-

dures(got mesurador) 
Peix al forn amb amanida 
(tomàquet, olives farcides i 
ceba) 
Fruita 

23 Tirabuixons de colors amb 

formatge (got mesurador) 
Pollastre a la planxa amb 
tomàquet al forn 
Iogurt 0% 

26 Arròs amb verdures (got 
mesurador) 
Llom a la salsa suau de bolets 
Fruita 

27 Pasta a la napolitana (got 
mesurador) 
Truita a la francesa amb ama-
nida verda (enciam, ceba, 
panís i olives) 
Fruita 

28 Llenties amb verdures 

(got mesurador) 
Peix amb tomàquet fregit 
Iogurt 0% 

29 Sopa juliana (got mesu-
rador) 
Carn amb verdures 
Fruita 

30 Menestra (sense patata) 
Pizza de tonyina i xips 
Iogurt 0% 

Tradicionarius catering es reserva el dret de modificar els menús sempre que sigui per causes alienes a 
la seva voluntat 


