
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
2 

Espirals carbonara 

Filet de lluç 

arrebossat amb 

enciam, olives verdes 

i tomàquet 

Fruita del temps 

 

3 

Arròs amb sofregit 

de tomàquet 

Truita de pernil dolç 

amb enciam, 

remolatxa i blat de 

moro 

Fruita del temps 

 

4 

Sopa de verdures 

Pit de pollastre  

amb xampinyons 

Fruita del temps 

 

 

5 

Llenties estofades 

amb verdures 

Caçó adobat amb 

enciam i tomàquet 

Iogurt 

 

6 

Bròquil amb patates 

Hamburguesa de 

vedella amb enciam i 

pastanaga 

Fruita del temps 

9 

Espaguetis amb 

tomàquet i formatge 

rallat 

Salmó al forn amb 

ceba i patates 

Fruita del temps 

 

10 

Cigrons amb 

verdures 

Contracuixa de 

pollastre  amb 

enciam, api i 

pastanaga 

Iogurt 

 

11 

Crema de carbassó i 

porro 

Estofat de porc 

amb xampinyons 

Fruita del temps 

 

12 

Paella mixta amb 

arròs (costella de 

porc i sípia)  

Ous farcits, enciam, 

api i col llombarda 

Fruita del temps 

 

13 

 

 

   Festa  
 

16 

Bledes amb patates 

Croquetes de 

pollastre amb 

enciam, soia i 

pastanaga 

Fruita del temps 

 

 

 

17 

Llenties estofades 

amb arròs 

Filet de lluç amb 

enciam, remolatxa i 

blat de moro 

Fruita del temps  

18 

Sopa de brou amb 

estrelletes 

Pollastre al forn 

amb enciam, blat de 

moro i olives negres 

Fruita del temps 

 

 

19 

Arròs amb 

verduretes  

Truita de patata 

amb enciam, 

tomàquet i 

pastanaga 

Fruita del temps 

20 

Crema de carbassa i 

pastanaga 

Estofat gall dindi  

amb pèsols i 

pastanaga 

Iogurt 

 

23 

Espinacs amb 

patates 

Gall dindi planxa amb 

enciam, tomàquet i 

olives 

 

24 

Menú escolllit per 

3er 

Macarrons amb 

salsa de tomàquet i 

formatge rallat 

Pizza margarita 

amb amanida 

Gelat 

 

25 

Cigrons estofats 

amb verdures 

Truita de carbassó 

amb encima, blat de 

moro i pastanaga 

Fruita del temps 

 

26 

Sopa de verdures 

Filet de bacallà 

arrebossat amb 

patata al forn 

Fruita del temps 

 

27 

Mongeta tendra amb 

patata 

Pernilets de pollastre 

amb enciam, 

cogombre i 

pastanaga 

Fruita del temps 

 

30 

Tallarines a la 

carbonara 

Calamars a la 

romana amb enciam, 

remolatxa i olives 

verdes 

Fruita del temps 

 

31 

Crema de carbassa i 

pastanaga 

Contracuixa 

pollastre  a la 

planxa amb patates 

xips 

Fruita del temps 
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