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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
31 

Espirals amb tomàquet 

Truita de patata i ceba 

amb amanida 

Pa / Iogurt  

1 

Crema de verdures 
Croquetes de peix 

Pa / Fruita del temps 

2 

Empedrat de cigrons 

Hamburguesa vegetal 

Pa / Fruita del temps 
 

3 

Arròs amb salsa de tomàquet 

Lluç amb salsa verda 
Pa / Fruita del temps 

4 
Amanida Russa 

Truita de carbassó amb 
amanida 

Pa /  Fruita del temps 

7 
Llenties a la jardinera 

Truita de carbassó 
amb amanida 

Pa / Fruita del temps 

 

 

8 
Amanida de patata 

Calamars arrebossats 
Pa / Fruita del temps 

9 

Amanida d’espirals  

Bacallà amb samfaina 
Pa / Iogurt  

10 
Arròs amb verduretes 

Croquetes de peix  
amb amanida 

Pa / Fruita del temps 

11 

FESTA 
 

 

14 

Macarrons amb tomàquet, 
olives i alfàbrega 

Crestes de tonyina amb 
amanida 

Pa /  Fruita del temps 
 

15 

Crema de carbassó 
Hamburguesa vegetal amb 

xips 
Pa /  Iogurt  

16 

Mongeta tendra i patata 

Bacallà cruixent 

Pa / Fruita del temps 

 

17 

Llenties jardinera 

Truita de patata i ceba 

amb amanida 
Pa / Fruita del temps 

18 
Ama nida verda amb 

formatge fresc 
Paella de peix 

Pa / Fruita del temps 

21 

Crema de pastanaga 

Hamburguesa de coliflor i 

formatge 

Pa / Fruita del temps 

22 

Amanida de pasta amb 
tomàquet, olives i orenga 
Truita de carbassó amb 

amanida 
Pa /  Iogurt 

23 

Arròs amb salsa de tomàquet 
Lluç amb salsa verda 
Pa / Fruita del temps 

 

24 

Sopa vegetal 

Calamars arrebossats amb 
xips 

Pa / Fruita del temps 

25 
Pèsols amb patata i 

pastanaga 
Croquetes de bacallà amb 

tomàquet amanit 
Pa / Macedònia 

28 
Sopa vegetal 

Crestes de tonyina 
Pa / Fruita del temps 

 

 

29 
Mongetes seques estofades 

Truita de patata 
 amb amanida 

Pa / Fruita del temps 

30 

Tallarins napolitana 

Calamars arrebossats amb 
amanida 

Pa / Fruita del temps 

  
 


