
 

 
 

 

Dilluns 29 Dimarts 30 Dimecres 1 Dijous 2 Divendres 3 

 

Empedrat 

Ous farcits amb amanida verda i 
germinats 

Iogurt natural 

Arròs tres delícies 

Filet de rap en tempura amb 
amanida i nous 

Maduixes 

Dilluns 6 Dimarts 7 Dimecres 8 Dijous 9 Divendres 10 

Arròs integral amb bolets i ceba 

Albergínia farcida amb ou 

Pinya natural 

Cuscús amb verdures i cigrons 

 Paté de sardines i pastanaga amb 
amanida verda i germinats 

Plàtan 

Patates gratinades 

Calamars a la planxa amb all i 
julivert amb verdures al vapor 

Kiwi 

Carpaccio de carbassó amb 
vinagreta de taronja 

Fesolets de l’ull negre amb bolets 

Taronja 

Blat amb carxofes 

Aletes picants amb verdures 

Crema de vainilla 

Dilluns 13 Dimarts 14 Dimecres 15 Dijous 16 Divendres 17 

Amanida d’ordi 

Pollastre a la mel amb sèsam 

Maduixes 

Xampinyons a l’estil tropical 

Tallarines amb tonyina i tomàquet 

Pera 

Timbal de quinoa, alvocat i panses 

Bacallà a la biscaïna amb amanida 
verda 

Recuit amb xarop d’atzavara 

Carxofes farcides de gambes 

Salsitxes de porc amb patates 
xips 

Poma 

Espàrrecs verds amb romesco 

Truita de farina amb un flam 
d’arròs 

Nespres 

Dilluns 20 Dimarts 21 Dimecres 22 Dijous 23 Divendres 24 

Crema de pèsols 

Lluç a la planxa amb amanida 
verda 

Nectarina 

Verdura tricolor amb formatge 

ratllat 

Rotllet de truita amb bledes i 
pinyons 

Iogurt de fruites 

Vichissoise 

Espirals a la bolonyesa 

Taronja 

Meló amb pernil 

Paella de verdures 

Plàtan 

Guacamole amb bastonets de 
pastanaga 

Amanida d’azukis 

Pinya natural 

Dilluns 27 Dimarts 28 Dimecres 29 Dijous 30 Divendres 31 

Crema de pastanaga i mill amb 
gingebre i llimona 

Truita d’alls tendres amb 
escalivada 

Gelat de tarrina 

Espaguetis de carbassó amb 
tomàquet 

Hummus de cigrons amb 
bastonets de pa 

Pera 

Mini hamburgueses de coliflor 

Arròs salvatge amb pollastre i 
xiitake 

Maduixes 

Amanida Waldorf 

Salmó a la taronja amb verdures 

Cireres 

Mini raviolis 4 formatges amb 
salsa de bolets 

Gall d’indi amb amanida verda i 
sèsam 

Préssec 
 

Preu Menú diari 6 €/persona 
 

Cal avisar fins a les 10:40h 
 
Es fan menús per emportar per tothom 
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Menús elaborats, valorats i revisats per Sònia Vilà Renart  

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


