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Verdures de temporada: albergínia, carbassó, cogombre, mongeta verda i tomàquet. 

Fruites de temporada: albercoc, meló, pera, plàtan, poma, préssec i raïm. 

 

 

 

i per equilibrar el sopar us proposem...  

 

 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

14 Menú de benvinguda 15 16 17 18 
Macarrons amb tomàquet 

olives i alfàbrega  

Croquetes de pernil 

amb enciam i pastanaga 

Fruita del temps 

Crema de carbassó  

Pernilets de pollastre al forn  

amb patates fregides 

Iogurt artesà 

 

Mongeta tendra i patata  

Estofat de vedella 

amb xampinyons 

Fruita del temps 

Amanida verda  

amb formatge fresc 

Paella mixta  

(pollastre i peix) 

Fruita del temps 

Llenties jardinera 

Truita de patata i ceba amb 

enciam romana i raves 

Fruita del temps 

21 22 23  24 25 

Puré de pastanaga 

Canelons de l’avia 

Fruita del temps 

Cigrons estofats 

Pollastre a la farigola 

amb xips d’albergínia 

Fruita del temps 

 

Arròs amb salsa de tomàquet  

Lluç planxa amb enciam,  

pastanaga i canonges 

Fruita del temps 

Amanida de pasta amb 

tomàquet, olives i orenga 

Truita de carbassó amb 

varietats d’enciams i llavors 

Iogurt artesà 

Pèsols amb patata i pastanaga 

Salsitxes de porc  

amb tomàquet amanit 

Macedònia de fruita natural 

Pa integral 

28 29  30   

Tallarines napolitana 

Calamars a l’andalusa amb 

enciam, lollo rosso i pastanaga  

Fruita del temps 

Mongetes seques estofades 

Truita de pernil  

amb tomàquet amanit 

Fruita del temps 

 

  Sopa de brou i pistons  

  Pollastre al forn 

  amb moniato 

  Fruita del temps 

 

  

     

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

14 15 16 17 18 

Verdura 
Peix i arròs 

Lacti 

Amanida 
Ou i pasta 

Lacti  

Pasta 
Au i amanida 

Lacti 

Verdura 
Ou i patata 

Lacti 

Amanida 
Peix i patata 

Fruita 
21 22 23 24 25 

Amanida 
Peix i arròs 

Lacti 

Verdura 
Au i patata 

Fruita 

Verdura 
Vedella i patata 

Lacti 

Arròs 
Porc i verdura 

Lacti 

Pasta 
 Ou i amanida 

Lacti 

 27 

28 29 30   

Verdura 
Au i patata 

Lacti 

Amanida 
Peix i arròs 

Lacti 

Pasta 
Ou i verdura 

Lacti 

   27 


