
 

SETMANA Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

PRIMERA 

 
8/1 al 10/1 

3/2 al 7/2 

2/3 al 6/3 

30/3 al 3/4 

 
 
Bledes i patates amb un raig d'oli 
 
Filet de Gall d’indi a la planxa 
amb pastanaga i olives. 
 
 
Poma 

 
 
Cigrons amb verduretes saltades 
(Pastanaga, api, porro i 
tomàquet) 
 
Lluç al forn amb llesques de 
carbassó regat amb oli d'oliva i 
timó 
 
Taronja 

 
 
Macarrons amb salsa de 
tomàquet (sofregit de ceba i 
tomàquet)  
 
Remenat d'ou amb formatge 
amb enciam, nous trinxades, 

pastanaga i col llombarda rallada 
amb un raig d'oli i orenga 

 
Plàtan 

 
 
Bròquil i moniato amb beixamel 
i formatge fos 
 
Halibut a la marinera 
(gambeta, musclo i tomàquet 
triturat) 
 
 
Pera 

 
 
 
Amanida complerta (enciam, 
tomàquet, olives, pastanaga) 
 
Paella mixta (conill i sípia) 
 
Iogurt natural  

SETMANA Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

SEGONA 

 
13/1 al 17/1 

10/2 al 14/2 

9/3 al 13/3 

 

 
Crema de col i flor (sofregit de 
ceba ) amb pipes de gira-sol. 
 
Arròs a la cubana(tomàquet 
triturat) i ou ferrat. 
 
 
Pera 

 
Tomàquet, nous i formatge fresc 
amb olives.  
 
Canelons de carn (porc i vedella) 
amb beixamel i formatge fos 
 
 
Poma 

Llenties amb verduretes i 
rodanxes de calamars(mongeta 
tendra, ceba i pastanaga) 
 
Amanida d’enciam, pastanaga 
rallada, pipes i olives. 
 
Taronja a llesques amb pols de 
canyella 
 

Sopa minestrone (verdura 
tallada petita-ceba, bròquil, 
carbassó, mongetes tendres, i 
flocs petits de civada) 
 
Salsitxa de porc  amb llesques de 

patata al forn. 

 
Iogurt natural 
 
 

Espaguetis amb salsa de 
carbassa (sofregit de ceba i 
carbassa) i formatge ratllat 
 
Halibut al forn amb albergínia 
i panses, regat amb  all i 
julivert 
 
Plàtan 
 

SETMANA Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

TERCERA 

 
20/1 al 24/1 

17/2 al 21/2 

16/3 al 20/3 

 

 
Minestra de verdura primavera 
(pèsol, patata, pastanaga i 
mongeta tendra) 
 
Lluç al forn amb variats 
d’enciams. 
 
Flam 

 
Arròs integral a la cassola amb 
sofregit de tomàquet amb cues 
de lluç, cap de rap i gambetes) 
 
Remenat d'ou amb xampinyons 
amb olives i talls de tomàquet. 
 
Plàtan 

 
Tallarines amb salsa de 
verduretes (ceba, pebrots, 
tomàquet) 
 
Hamburguesa de vedella a la planxa 

amb pastanaga i cogombre 
amanits. 
 
Taronja 

Sopa de verdures; ceba, patata, 
pastanaga i carbassó. 
 
Salmó al forn amb salsa de 
mostassa i crostons de pa. 
 
Macedònia (Plàtan, poma i 
raïm) 
 

Mongetes seques regades amb 
salsa d’espinacs (oli d’oliva, 
ceba i espinacs) 
 
Cuixes de pollastre amb poma, 
panses i ceba al forn 
 
Mandarina 
 
 

SETMANA Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

QUARTA 

 
27/1 al 31/1 

24/2 al 28/2 

23/3 al 27/3 

 

Amanida de tomàquet, nous 
trinxades i olives  
 
Arròs i llenties vermelles amb 
sofregit de ceba i tomàquet. 
 
Pera 

Barreja de pèsols, pastanaga i 
ceba caramel·litzada. 
 
Daus de pit de gall d’indi al curry 
amb enciam i olives. 
 
Iogurt natural. 

Mongetes tendres i patates 
regades amb oli d’oliva. 
 
Mandonguilles de lluç amb salsa 
de tomàquet casolana 
 
Plàtan i talls de kiwi 

Crema de verdures (bròquil,  
porro, patata)  
 
Bistec de xai  al forn amb ceba, 
carbassó i albergínia. 
 
Mandarina 
 

Macarrons amb salsa de pastanaga 
(amb sofregit de tomàquet i ceba) 
 
Truita a la francesa enciam variat, 
pipes  de carbassa i olives. 

 
Poma 

BASAL 
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SENSE PORC 
  



 

• Han vingut 
els reis?

GENER

• Carnestoltes

FEBRER

• Decorem el 
menjador

MARÇ

Mirem 
pel·lícules

joc 
simbòlic

Manualitats
jocs de 
taula

Contes

Dies 
sense 
pilota

 

SENSE PORC 

ACTIVITATS CONJUNTES 
Dia de carnestoltes: El menú l’escolliran 
els mateixos alumnes una setmana abans. 
 
La cuina es reserva el dret a modificar els 
menús si per causa aliena a la seva voluntat 
convingués. 
Menús consensuats amb la cuinera i l’equip de 
menjador i revisats per la nutricionista. 
Ens interessa saber qualsevol observació, 
pregunta, suggeriment o dubte que pugueu 
tenir i ho podeu fer enviant un mail a 
menjador.escolaaltasegarra@gmail.com, trucant 

a l’escola o al 622.53.60.01 on la coordinadora 

de menjador (Jeni Martínez) us atendrà. 


