
 

 

 

 

 

Dilluns 31 Dimarts 1 Dimecres 2 Dijous 3 Divendres 4 

     

Dilluns 7 Dimarts 8 Dimecres 9 Dijous 10 Divendres 11 

 

Crema d’espinacs i curri 

Pollastre farcit de dàtils i 

bacon amb quinoa 

Poma 

Alvocat farcit 

Lluç al forn amb patata, 

tomàquet i ceba 

Flam 

Xips de col kale 

 Sardines en escabetx amb un 

flam d’arròs 

Raïms 

Mongeta del ganxet amb 

verdures 

Ous amb salsa de tomàquet i 

beixamel gratinat 

Mandarines 

Dilluns 14 Dimarts 15 Dimecres 16 Dijous 17 Divendres 18 

Trinxat de la Cerdanya 

Filet de gall amb salsa de 

llimona i anet 

Pinya natural 

Parmiggiana d’albergínia 

Llenties vermelles amb xitake i 

alfàbrega 

Taronja 

Sopa de peix 

Arròs amb bolets 

Plàtan 

Girasols de tinta de calamar i 

brandada de bacallà amb 

refregit d’all i formatge 

Gall d’indi amb llimona i 

amanida verda 

Pera 

Ordi amb verdures 

Croqueta d’espinacs i llagostí 

amb col llombarda i olives 

Iogurt natural amb sèsam 

caramelitzat 

Dilluns 21 Dimarts 22 Dimecres 23 Dijous 24 Divendres 25 

Crema de porro i fonoll 

Truita “mandrosa” de pernil 

salat i pa amb tomàquet i 

amanida verda 

Kiwi 

Milfulls d’albergínia amb 

hummus de cigrons 

Arròs integral amb carxofes i 

sèsam 

Crema de xocolata 

Espaguetis integrals amb salsa 

de 4 formatges 

Cevitxe de tonyina amb 

crudités 

Poma 

Menestra de verdures 

Llom amb poma 

Mandarines 

Pastanaga tandoori amb salsa 

de iogurt 

Burrito de pollastre i verdures 

Raïms 

Dilluns 28 Dimarts 29 Dimecres 30 Dijous 31 Divendres 1 

Arròs integral amb verdures i 

herbes aromàtiques 

Rotllets de llenguado amb 

formatge i salsa de tomàquet 

Iogurt de fruita 

Paté de portobello amb 

bastonets de pa 

Botifarra amb patates fregides 

Pinya natural 

Verdures amb cúrcuma al wok 

Canelons de pasta d’espinacs 

amb carn picada 

Taronja  

Xips de carxofes amb pernil 

salat 

Pastís de peix amb amanida 

verda 

Plàtan 

 

 

Preu Menú diari 6 €/persona 

 
Cal avisar fins a les 10:40h 
 

Es fan menús per emportar per tothom 

 

PROGRAMACIÓ MENÚS BASAL – Gener’19 

Menús elaborats, valorats i revisats per Sònia Vilà Renart  

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


