
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Macarrons amb salsa
de tomàquet i formatge 

rallat

Mongeta tendra amb
patates amb oli d'oliva

Arrós amb salsa de 
tomàquet i ceba

Crema de porro i 
carbassa

Cigrons amb oli d'oliva

Truita francesa
Cuixes de pollastre al 
forn amb all i julivert

Llom al forn amb 
pastanaga i porro

Hamburguessa de 
vedella al forn Sonsos arrebossats

Enciam amb blat de moro Amanida formatge fresc, tomàquet 
i orenga

Enciam amb olives Vol d'arrós integral amb
xampinyons

Enciam, panses i anous

Fruita Fruita Flam Fruita Fruita

Setmanes del 12 al 13 setembre del 7 al 11 octubre del 4 al 8 novembre del 2 al 6 desembre

Ensaladilla russa
Puré de carbassó amb 

rostes
Llenties guisades amb 

verduretes
Espaguetis amb

crema de llet, ceba i 
bacó

Arròs a la cassola

Conill al forn amb all i 
julivert

Botifarra al forn amb 
ceba Lluç al forn Truita de patates

Calamars al forn amb 
carbassó

Enciam i tomàquet Enciam i olives Enciam i blat de moro Enciam, pastanaga
ratllada i sèsam

Enciam i ceba tendra

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt

Setmanes del 16 al 20 setembre del 14 al 18 octubre de l'11 a 15 novembre del 9 al 13 desembre

Sopa de verdures amb 
sèmola Arròs amb verduretes

Espirals amb salsa de 
bolets

Patata i mongeta
tendra saltades amb 

all i julivert

Mongetes sequest amb 
oli d'oliva

Escalopa arrebossada 
de vedella

Hamburguessa de 
pollastre al forn

Filet de bacallà al forn Aletes de pollastre al 
forn Truita de carbassó

Enciam amb formatge
fresc i anous

Enciam i tonyina Xampinyons Tomàquet, olives i orenga Enciam amb blat de moro

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

Setmanes de 23 al 27 setembre del 21 al 25 octubre del 18 al 22 novembre del 16 al 20 desembre

Llenties estofades
Macarrons amb tonyina Crema de verdures 

amb rostes
Amanida completa

(blat de moro, pastanaga, olives, 
tomàquet, tonyina, ceba, i pebrot 

vermell)

Trinxat de col i patata

Tires de sípia al forn
amb porro i pastanaga

Pit de pollastre al forn Costella de porc al forn 
amb ceba Paella de peix

Bastonets de lluç al 
forn

Enciam amb sèsam Enciam i tomàquet Enciam amb pebrot
vermell

Enciam amb surimi

Fruita Fruita Natilles cassolanes Fruita Fruita

Setmanes de 30 al 4 octubre del 28 a l'1 novembre del 25 al 29 novembre

LA FRUITA NO S'ESPECIFICA, ANIREM ALTERNANT SEGONS LA TEMPORADA
PODEU CONTACTAR PER CORREU :  
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