
 

   Novembre 2020
dilluns dimarts dimecres dijous divendres

2 3 4 5 6 

Espaguetis al formatge

Lluç arrebossat casolà  amb

enciam i olives

Fruita del temps

Cigrons amb col i pastanaga

Truita de patata i ceba

amb varietats d’enciam 

i llavors

Iogurt artesà

Sopa de brou i fideus

Rodó de gall d’indi amb

daus de carbassó

Fruita del temps

Puré de verdures

de temporada

Paella mixta

Fruita del temps

Mongeta tendra i patata

Estofat de vedella

amb bolets

Fruita del temps

9 10 11 12 13 
Crema de carbassa i pastanaga

Macarrons a la bolonyesa

(carn picada de porc i vedella)

Fruita del temps

Brou de verdures amb fideus

Hamburguesa vegetal amb

amanida de quinoa, blat de moro 

i pastanaga

Fruita del temps

Bleda amb patata i pastanaga

Pernilets de pollastre al forn

amb xips de moniato

Fruita del temps

Arròs amb verdures

Calamars a l’andalusa

casolans amb amanida

Fruita del temps

Llenties estofades

Truita de carbassó

amb enciam i raves

Iogurt artesà

16 17 18 19 20 
Tallarines amb salsa

de xampinyons

Croquetes de rostit

amb enciam i olives

Fruita del temps

 Arròs amb sofregit de tomàquet

Truita d’alls tendres i gambes

amb enciam i pastanaga

Fruita del temps

Coliflor i bròquil gratinats

Botifarra a la planxa

amb patates fregides

Fruita del temps 

Mongetes seques estofades

Bacallà al forn 

amb verdures

Fruita del temps

Patates a la marinera

Pollastre al forn 

amb amanida

Iogurt artesà

23 24 25 26 27 
Llenties jardinera

Truita de patata i ceba

amb enciam i formatge

Fruita del temps 

Macarrons napolitana

Lluç a la planxa amb all i julivert

amb varietats d’enciams

Fruita del temps

Trinxat de col i patata

Pollastre arrebossat

amb tomàquet i olives

Iogurt artesà

Crema de porros i pastanaga

Arròs negre amb sípia

Fruita del temps

Sopa de galets

Mandonguilles a 

la jardinera

Fruita del temps

30
Puré de carbassa

amb crostonets

Aletes de pollastre 

amb patates fregides

Fruita del temps

Verdures: bledes, bròquil, carbassa, col, coliflor, espinacs i porro. 

Fruites: mandarines, pera, plàtan, poma, raïm i taronja.

i per equilibrar el sopar us proposem... 

dilluns dimarts dimecres dijous

2 3 4 5

                                      Verdura
Au i patata

Lacti

Amanida
Porc i patata

Lacti

Arròs
Peix i amanida

Lacti

Amanida
Ou i patata

Lacti
9 10 11 12

Verdura
Peix i arròs

Fruita

Verdura
Au i patata

Lacti

Amanida
Ou i patata

Lacti

Amanida
Vedella i patata

Lacti
16 17 18 19

Amanida
Au i arròs

Lacti

Amanida
Peix i patata

Lacti

Pasta
Au i amanida

Lacti

Amanida
Porc i patata

Lacti

Amanida
Ou i arròs

Fruita
23 24 25 26

Verdura
Ou i arròs

Lacti

Verdura
Porc i patata

Lacti

Arròs
Au i amanida

Lacti

Pasta
Vedella i verdura

Lacti
30

Pasta
Ou i amanida

Fruita


