
 

 

 

 

 

Dilluns 28 Dimarts 29 Dimecres 30 Dijous 31 Divendres 1 

     

Dilluns 4 Dimarts 5 Dimecres 6 Dijous 7 Divendres 8 

Amanida d’escalivada 

Macarrons a la bolonyesa 

Raïms 

Papillota amb samfaina i cuscús 

Pollastre al curri 

Caquis 

Crema de castanyes amb ceps i 
xips de moniato 

Pastís de truites amb amanida 
verda 

Mandarines 

Carbassó farcit amb arròs i xiitake 

Tonyina arrebossada amb sèsam 

Iogurt de fruites 

Xatonada 

Cigrons amb espinacs 

Poma 

Dilluns 11 Dimarts 12 Dimecres 13 Dijous 14 Divendres 15 

Crema de pastanaga, carbassa 
amb cruixent de pernil 

Estofat de gall d’indi amb patates 

Pera 

Endívies amb poma, nous i 
roquefort 

Ous farcits amb arròs salvatge 

Crema de xocolata 

Amanida de moniato rostit i 
magranes 

Bacallà gratinat amb allioli 

Taronja 

Espinacs a la crema 

Estofat d’azukis amb verdures 

Pinya natural 

Paté de boletus amb bastonets de 
pa 

Espirals amb musclos i gambetes 

Plàtan 

Dilluns 18 Dimarts 19 Dimecres 20 Dijous 21 Divendres 22 

Porros a la planxa amb salsa de 

romesco 

Hamburguesa de remolatxa i 
arròs amb amanida verda 

Poma 

Amanida d’espinacs, ametlles, 

olives i taronja 

Mandonguilles amb pèsols 

Kiwi 

Bledes gratinades 

Arròs a la cassola amb peix 

Iogurt natural amb sèsam 
caramelitzat 

Espaguetis integrals al pesto 

Truita de bolets amb amanida 
verda 

Raïms 

Crep de fajol amb col lombarda, 

ceba, tomàquet, alvocat, fruits 

secs i germinats 

Lluç amb carbassa 

Mandarines 

Dilluns 25 Dimarts 26 Dimecres 27 Dijous 28 Divendres 29 

Espaguetis de carbassó amb salsa 
de tomàquets secs 

Llenguado a la crema de pèsols 

Plàtan 

Bròquil amb salsa de mango 

Truita de patata i ceba amb 
amanida verda 

Taronja 

Raviolis de verdures amb salsa de 
bolets 

Filets de pollastre amb puré de 
poma i canyella 

Pinya natural 

Amanida amb raïms i formatge de 
cabra 

Cigrons especiats 

Pera 

Crema de porro i fonoll 

Rap amb quinoa 

Flam 

 

PROGRAMACIÓ MENÚS BASAL – Novembre’19 

Menús elaborats, valorats i revisats per Sònia Vilà Renart  

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

Preu Menú diari 6‘5 €/persona 
 
Cal avisar fins a les 10:40h 

 

Es fan menús per emportar per tothom 

 


