
 

 

 

 

 

Dilluns 29 Dimarts 30 Dimecres 31 Dijous 1 Divendres 2 

     

Dilluns 5 Dimarts 6 Dimecres 7 Dijous 8 Divendres 9 

Tallarines amb salsa de bolets 

Salsitxes de pollastre al forn amb 

amanida verda 

Poma 

Arròs a la milanesa 

Musclos al curri amb remolatxa 

ratllada 

Pinya natural 

Carbassó farcit de cuscús 

Seitons fregits amb pastanaga a 

rodanxes i olives 

Formatge fresc amb codonyat 

Puré de patata gratinat 

Ous “poché” amb verdures 

Mandarines 

Crema de remolatxa 

Hummus de cigrons amb bastons 

de pa 

Raïms 

Dilluns 12 Dimarts 13 Dimecres 14 Dijous 15 Divendres 16 

Rotllets d’albergínies farcits amb 

carbassa, xiitake i nous  

Paella 

Caquis 

Amanida de formatge de cabra 

amb vinagreta de mostassa 

Llenties amb xoriço 

Taronja 

Crema de xampinyons i ceps 

Wok de verdures saltejades amb 

pollastre i moniato 

Plàtan 

Macarrons a la carbonara 

Rap a la planxa amb amanida 

verda 

Pera 

Patata, bledes i pastanaga al 

vapor amb formatge en pols 

Truita de botifarra negre amb 

canonges i sèsam 

Iogurt natural amb magrana 

Dilluns 19 Dimarts 20 Dimecres 21 Dijous 22 Divendres 23 

Amanida catalana 

Sèpia amb pèsols 

Crema de vainilla  

Caneló amb codonyat, pera i 

escarola 

Remenat de gambetes i ceba 

rostida 

Mandarines 

Arròs integral amb carxofes 

Gall d’indi a la planxa a la llimona 

amb mezclum 

Raïms 

Crep de farina de cigrons i 

canonges amb rúcula, albergínia 

escalivada i sèsam 

Popets amb ceba 

Poma 

Sopa d’arròs i fideus 

Pilota amb verdures 

Kiwi 

Dilluns 26 Dimarts 27 Dimecres 28 Dijous 29 Divendres 30 

Gírgoles a la planxa amb all i 

julivert 

Fèsols amb col kale i sèsam 

Plàtan 

Raviolis d’espinacs i ricota amb 

salsa de tomàquet 

Calamars a la romana amb 

pastanaga ratllada 

Pera 

Farcellet de carbassó amb 

formatge feta 

Marmitako 

Compota de poma i pera amb nibs 

de cacau 

Amanida amb escarola, magrana i 

formatge fresc 

Mandonguilles de porc amb flam 

d’arròs 

Iogurt de fruites  

Crema de pastanaga, carbassa 

amb avellanes  

Pizza de fajol amb ou, pernil york, 

xampinyons i rúcula 

Taronja 

 

PROGRAMACIÓ MENÚS BASAL – NOVEMBRE 2018 

Menús elaborats, valorats i revisats per Sònia Vilà Renart  

(Diplomada en Nutrició humana i Dietètica CAT000022 i AEDN 803)                         
 

Preu Menú diari 6 €/persona 
 
Cal avisar fins a les 10:40h 

 
Es fan menús per emportar per tothom 
 


