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* A cicle infantil es 
substituirà l’amanida de 

primer plat per un puré de 
verdures de temporada.

21

Amanida complerta (enciam, 
tomàquet, blat de moro, olives i tonyina)
Paella de mar i muntanya
Fruita del temps
Cereal / Ou i verdura / Lacti

Cal. 622 / H.C. 97 / Lip. 20 / P. 18

Hummus de cigrons i remolatxa 
amb bastonets de pastanaga
Arròs amb sofregit casolà 
de verduretes
Fruita del temps
Amanida / Porc i cereal / Lacti

Cal. 598 / H.C. 107 / Lip. 16 / P. 14

Arròs pilaf amb samfaina
Lluç al forn amb pimentó vermell, 
enciam i cogombre i salsa de iogurt
Fruita del temps
Verdura / Ou i pasta / Lacti

Cal. 596 / H.C. 93 / Lip. 17 / P. 24

Macarrons amb sofregit casolà 
de ceba i tomàquet i alfàbrega
Croquetes de rostit
amb enciam amb llavors
Fruita del temps
Verdura / Peix i patata / Lacti

Cal. 777 / H.C. 101 / Lip. 34 / P. 22

Bledes amb patata
Cuixetes de pollastre al forn a la 
llimona amb rodanxes de poma
Fruita del temps
Pasta / Ou i amanida / Lacti

Cal. 497 / H.C. 66 / Lip. 17 / P. 24

Mongeta tendra, patata i pastanaga
Butifarra de Taradell a la planxa 
amb enciam i blat de moro
Iogurt natural artesà
Llegum / Cereal / Fruita

Cal. 680 / H.C. 53 / Lip. 45 / P. 18

Mongeta tendra amb patata
Contracuixa de pollastre al forn 
al romaní amb pebrot saltat
Fruita del temps
Amanida / Llegum / Lacti

Cal. 534 / H.C. 62 / Lip. 22 / P. 26

Amanida de patata amb 
tomàquet, olives negres i orenga
Truita de formatge 
amb brots d'enciam
Fruita del temps
Verdura / Peix i arròs / Lacti

Cal. 624 / H.C. 60 / Lip. 32 / P. 23

Seques guisades a la jardinera
Daus de gall dindi saltats a la 
farigola amb alberginia arrebossada
Fruita del temps
Amanida / Peix i patata/ Lacti

Cal. 629 / H.C. 80 / Lip. 18 / P. 40

Amanida russa amb maionesa
Calamars enfarinats casolans 
amb enciam i pastanaga
Iogurt natural artesà
Arròs / Vedella i amanida / Fruita

Cal. 606 / H.C. 53 / Lip. 31 / P. 27

Puré tebi de carbassó
Vedella estofada 
amb patata dau
Fruita del temps
Amanida / Llegum / Lacti

Cal. 559 / H.C. 68 / Lip. 20 / P. 30

Tallarines amb salsa de formatge
Truita de patata i carbassó amb 
enciam i tomàquet
Fruita del temps
Verdura / Vedella i arròs / Lacti

Cal. 703 / H.C. 92 / Lip. 26 / P. 29

Llenties estofades amb verdures
Truita de patata i ceba amb 
enciam i tomàquet
Fruita del temps
Pasta / Peix i amanida / Lacti

Cal. 653 / H.C. 86 / Lip. 22 / P. 33

Fideus a la cassola amb hortalisses 
Gallineta arrebossada (arrebossat 
casolà) amb enciam i olives
Iogurt natural artesà
Verdura / Au i patata / Fruita

Cal. 656 / H.C. 73 / Lip. 26 / P. 36

meló, nectarina, pera, 
    plàtan, poma 
            i síndria.

api, albergínia, bleda, carbassó, cogombre, 
col, enciam, escarola, mongeta verda, 
pastanaga, pebrot i tomàquet

de temporada


