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4 
Crema de carbassó (carbassó, 

patata i ceba) 
Contracuixa de pollastre al 
forn amb tomàquet amanit 

Fruita i pa 
 

3 
Patates estofades (pebrot, 

pastanaga, tomàquet, ceba i porro) 
Lluç al forn amb salsa verda 
(ceba, mongetes verdes, farina, 
julivert i brou de peix natural) 

Fruita i pa 
 

9 
Mongetes tendres amb 

patates bullides 
Dauets de pollastre adobats al 
forn amb enciam i pastanaga 

 
Fruita i  pa 

16 
Espaguetis integrals amb salsa 
de tomàquet i formatge rallat 

 
Ventresca de lluç amb enciam i 

pastanaga 
Fruita i pa 

 

6 
Llenties estofades amb xoriç 
(xoriç, pebrot, tomàquet i ceba) 
Truita de patata i ceba amb 

enciam, llombarda i pastanaga 
Iogurt i pa 

 

10 
Sopa de brou amb pilotetes 

(brou de pollastre, pasta, pilotes, 
porro, pastanaga, ceba i api) 

Bacallà al forn amb salsa de 
tomàquet 
Fruita i pa 

 

11 
Caldereta de cigrons ecològics 
de l’horta (patata, col, pastanaga, 

ceba i porro) 
Truita de formatge amb enciam i 

olives 
Fruita i pa 

 

12 
Arròs amb verdures (ceba, 

tomàquet, albergínia, pastanaga i 
mongetes verdes) 

Hamburguesa a la planxa amb 
escarola 

Fruita i pa integral 
 

13 
Amanida de tomàquet amanit, 

formatge fresc i orenga 
Fideuà (brou de peix natural, 

tomàquet i ceba)  
Iogurt i pa 

 

Els menús estan elaborats amb oli d’oliva  i amb aliments de proximitat. Els làctics són produïts per la Fageda, empresa que treballa per a la reinserció 
sociolaboral. En el cas dels llegums, arròs i pasta, a més, són de producció ecològica certificats pel CCPAE (consell català de la producció agrària 

ecològica).Tot el pollastre que servim és pollastre groc català i utilitzem fruites i verdures del parc agrari del Baix Llobregat. 
Tots els nostres menús estan supervisats per una dietista-nutricionista col·legiat i corresponen a les recomanacions de la Generalitat de Catalunya per una 

alimentació saludable a l’etapa escolar. 
*Plats amb ingredients ecològics i/o de proximitat 

*Plats amb ingredients integrals 
 

 

2 
Macarrons amb salsa de 

carbonara (llet, bacó i ceba) 
 

Croquetes casolanes de rostit 
amb enciam  i pastanaga 

Fruita i pa 
 

18 
Minestra de verdures (mongeta 
verda, pèsols, pastanaga, patata)  

Daus de gall d’indi estofats amb 
verduretes (Tomàquet, ceba, mongeta 

tendra i pastanaga) 
Fruita i pa 

19 
Mongetes blanques seques 
saltejades amb all i julivert 

 
Botifarra de porc amb escarola 

Fruita i pa integral 
 

17 
Arròs saltat amb verdures de 
temporada (ceba, tomàquet, 

albergínia i pastanaga) 
Truita de patates i ceba amb 

enciam i olives  
 

Fruita i pa 

20 
Patates estofades (pebrot, 

tomàquet, ceba i herbes 
provençals) 

Filet de pollastre a la planxa 
amb tomàquet amanit 

Iogurt i pa 
 

23 
Espirals saltejats amb  xampinyons 
Mandonguilles vedella ecològiques 
amb salsa de tomàquet (tomàquet 

,ceba i pèsols) 
Fruita i pa 

 

24 
Trinxat de col i patata amb bacó 

Estofat de gall d’indi amb 
verduretes (tomàquet, ceba, pèsols 

i pastanaga) 
Fruita i pa 

 

26 
Llenties estofades amb arròs 
(arròs, pebrot, tomàquet i ceba) 
Contra cuixa de pollastre a 

l’allet amb tomàquet amanit 
Fruita i pa integral 

 

27 
Crema de carbassa amb rostes de 

pa 
Truita de tonyina amb enciam i 

olives 
Iogurt i pa 

 

25 
Arròs amb salsa de tomàquet i 

orenga 
Tires de calamar arrebossades 

amb enciam i cogombre 
Fruita i pa 

 

5 
Arròs tres delícies (Pastanaga, 

pèsols i ou) 
Estofat de gall d’indi amb 

verduretes (tomàquet, ceba, 
mongeta tendra i pastanaga) 

Fruita i pa integral 
 

30 
Arròs saltat amb cansalada  

 
Lluç al forn amb all i julivert, 
enciam, cogombre i olives 

Fruita i pa 
 

Aquest mes comencem la temporada de tastets!!! 

Coneixeu el Falafel?  És una recepta de l’Índia que 
es sol consumir molt a l’orient mitja. Està fet d’una 
barreja triturada de cigrons hidratats en aigua amb 

ceba i diferents herbes i espècies. 


