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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
    1 

Arròs amb tomàquet 
Pollastre arrebossat 

Pa  /   Fruita del temps 
 

4 
Espaguetis carbonara 
Bacallà amb samfaina 
Pa  /  Fruita del temps 

5 
Crema de porros 

Hamburguesa de vedella amb 
xips 

Pa / Fruita del temps 

 

6 
Sopa de brou i pistons 

Estofat de gall dindi amb 
hortalisses 

Pa / Fruita del temps 
   

7 
Arròs amb verdures i quinoa 
Croquetes de lluç i gambes 

amb amanida 
Pa /     Iogurt de la Fageda 

8 
Mongetes seques estofades 

Truita de verdures amb 
amanida 

Pa / Fruita del temps 
 

11 

Mongeta tendra amb patata 
Botifarra amb seques 

Pa /     Fruita del temps 

12 
Sopa de galets 

Pollastre a la farigola amb 
amanida 

Pa /    Fruita del temps 

13 
Arròs a la marinera 

Truita de carbassó amb 
amanida 

Pa /   Fruita del temps 

14 
Macarrons amb tomàquet, 

carbassó i alfàbrega 
Lluç amb salsa verda 
Pa /  Fruita del temps 

 

15 
Amanida amb formatge i 

crostons de pa 
Llenties amb arròs 

Pa /  Iogurt de la Fageda 
 

18 

Tallarines amb salsa 
xampinyons 

Hamburguesa de coliflor i 
formatge amb amanida 
Pa / Fruita del temps  

19 

Cigrons amb col i pastanaga 
Truita de patata i ceba amb 

enciam romana i olives 
Pa / Iogurt de la Fageda 

20 

Sopa de rap 
Mandonguilles amb tomàquet 

Pa /  Fruita del temps 

21 

Bleda amb patata 
Rodó de gall dindi amb 

rodanxes de poma 
Pa / Fruita del temps 

22 
Arròs amb tomàquet 

Calamars arrebossats amb 
amanida 

Pa /  Fruita del temps 

25 

Mongeta tendra i patata 
Estofat de vedella amb bolets 

Pa /  Fruita del temps 
 

26 

Escudella barrejada 
Pollastre a la taronja amb 

amanida 
Pa /   Fruita del temps 

27 

Fideua 
Lluç a la planxa 
 amb amanida 

Pa /   Fruita del temps 
 
 

28 

Crema de pèsols i pastanaga 
Paella mixta 

Pa /  Iogurt de la Fageda 

 

29 

Llenties estofades 
Truita de carbassó amb 

amanida 
Pa /   Fruita del temps 

 


