
 

 
 
 

Dilluns 30 Dimarts 1 Dimecres 2 Dijous 3 Divendres 4 

 

Amanida d’espirals integrals 

Albergínia farcida de carn picada 

Pera 

Verdures saltejades amb fideus 
d’arròs 

Marmitako 

Meló 

Amanida amb magrana, codonyat, 
ceps i formatge fresc 

Pizza integral amb pebrot i ou 

Iogurt natural amb sèsam 

Crema de cogombre, alvocat i 
llima 

Bacallà al pebre vermell amb 
arròs blanc 

Poma 
Dilluns 7 Dimarts 8 Dimecres 9 Dijous 10 Divendres 11 

Amanida caprese 

Pollastre rostit amb castanyes 

Raïms 

Arròs amb trompetes de la mort i 

carxofa 

Rotllets de carbassó amb lluç 

Kiwi 

Crema tèbia d’espàrrecs i 
escopinyes 

Patates cuites amb bacon 
gratinades 

Iogurt de fruites 

Verdures a la brasa amb romesco 

Fideuà de peix 

Mandarines 

Amanida de quinoa, fruits 
vermells i pesto 

Truita de formatge amb rúcula 

Plàtan 

Dilluns 14 Dimarts 15 Dimecres 16 Dijous 17 Divendres 18 

Macarrons amb salsa de bolets 

Salmó a la llimona amb amanida 
verda 

Pinya natural 

Crema thai de llagostí i coco 

Pèsols a la francesa 

Iogurt natural 

Amanida de fesols i alvocat  

Ous a la benedict amb tomàquet 

Poma 

Carxofes arrebossades 

Salsitxes amb moniato al forn 

Pera 

Albergínia farcida d’arròs i 
verdures 

Croquetes de bacallà amb 
amanida verda 

Taronja 
Dilluns 21 Dimarts 22 Dimecres 23 Dijous 24 Divendres 25 

  

Llenties amb canyella 

Rap amb crosta de festucs amb 
amanida verda 

Plàtan 

Crep amb carbassa, bolets i 
germinats 

Pit de pollastre en escabetx de 
taronja 

Kiwi 

Milfulls de tomàquet, albergínia i 
mozzarella 

Ou ferrat amb puré de patata i 
sobrassada  

Poma 

Espaguetis integrals amb 
beixamel d’espinacs 

Calamars amb cruixent de 

pastanaga  

Raïms 

Dilluns 28 Dimarts 29 Dimecres 30 Dijous 31 Divendres 1 

Crema de carbassó i formatge 
blau 

Estofat de patata i vedella 

Flam 

Sopa de kale amb cruixent de 
bacon 

Arròs negre 

Mandarines 

Amanida de poma, escarola i 
ravenets 

Hummus de llenties vermelles 
amb bastonets de pa 

Panellets 

  

PROGRAMACIÓ MENÚS BASAL – Octubre’19 
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 
 


