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· Arròs integral a la 
cassola vegetal 

Bacallà al forn amb patates 
i oli de pebre vermell

Fruita

Dijous 9

Dijous 16

Dijous 23

Divendres 10

Divendres 17

Divendres 24Dilluns 20

Dilluns 13 Dimarts 14

Dimarts 21

Dimecres 15

Dimecres 22

Dilluns 6 Dimarts 7 Dimecres 8

· Sopa escudella amb cigrons
Salmó al forn amb 

oli de ciboulet
Fruita

· Crema de porros i ceba
Truita de patates i ceba 
amb enciam i tomàquet

Fruita

Arròs blanc amb sofregit 
de verduretes i tomàquet

Pollastre arrebossat 
amb enciam i remolatxa

Fruita
 
 
 

· Llenties estofades 
amb verduretes 
Arròs blanc dues 

delícies( pèsols i gall d’indi)
Làctic

· Crema de pastanaga
Escalopa de llom 

amb enciam i olives
Fruita

· Cigrons estofats 
amb verduretes

Pizza de ceba, porros, 
xampinyons i olives verdes

Lactic

 
 

· Macarrons amb salsa de verdu-
retes acompanyat de 

formatge ratllat
Hamburguesa de vedella 

amb ceba confitada
Fruita

 
 

Espirals amb verduretes i 
tomaquet acompanyat de 

formatge ratllat
Anelles de calamar andalusa

 amb enciam i cogombre
Fruita

 
 

· Patates amb bledes
Gall d’indi amb salsa 

de ceba i prunes
Fruita

· Patates amb espinacs
Mandonguilles de vedella 

en suc amb xips d'albergínia
Fruita 
 
 

X
· Crema de verdures

Truita de patata i alberginia 
acompanyat de 

tomàquet amanit
Fruita

 
 

· Mongetes blanques 
estofades amb verdures
Espaguetis amb salsa de 

xampinyons acompanyats 
de formatge ratlla

Lactic
 
 

 Dijous 30 Divendres 31Dilluns 27 Dimarts 28 Dimecres 29
· "Trinxat de col amb patata 

i gall d’indi sofregit
Bacallà al forn amb samfaina

Fruita

· Espirals al pesto 
amb formatge ratllat

"Truita de carbassó, ceba 
i patata amb enciam 

Fruita
 
 

 
 

· Sopa d’Au amb pasta 
"Lluç andalussa acompanyat 

d'enciam i cogombre 
Fruita

 
 

 
 
 
 

· Crema de verdures 
Butifarra de porc a la planxa 

amb enciam i pastanaga
Fruita

 
 

 
 

· Hummus amb pastanaga
Fideuà amb verduretes

Làctic
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