DILLUNS 7

DIMARTS 8

Arròs de peix

Ensalada de pasta,
blat de moro i
tomàtiga

DIMECRES 2

DIJOUS 3

DIVENDRES 4

Sopa de lletres

Arròs amb
verdures

Crema de
carabassa

Escalopins de
pollastre amb
amanida

Orada al forn amb
amanida

Truita de patata
amb tomàtiga
trempada

Iogurt
DIMECRES 9

Fruita
DIJOUS 10

Fruita
DIVENDRES 11

Cuinat de llenties

Crema de
verdures variades

Fideuà

Hamburguesa de
vedella amb
patates fregides

Salmó al forn amb
carabassí

Cuixes de
pollastre al forn
amb amanida

Llus al forn amb
xampinyons

Truita de
carabassí i
formatge amb
tomàtiga i orenga

Iogurt
DILLUNS 14

Fruita
DIMARTS 15

Natilla
DIMECRES 16

Fruita
DIJOUS 17

Fruita
DIVENDRES 18

Tallarins a la
bolonyesa

Cuinat de cigrons

Arròs tres delícies

Sopa de pistons

Crema de
carabassí

Truita de pernil
dolç i formatge
amb tomàtiga i
olives

Croquetes
casolanes de
pollastre amb
amanida i brots de
soja

Mussola al forn
amb enciam i
espàrrecs

Contracuixa de
pollastre al forn
amb poma i ceba

Pilotes amb salsa
de tomàtiga i
patates dau

Iogurt
DILLUNS 21

Fruita
DIMARTS 22

Iogurt
DIMECRES 23

Fruita
DIJOUS 24

Fruita
DIVENDRES 25

Ensalada Cesar

Arròs milanesa
amb verdures i
carn

Cigrons trempats

Vichyssoise

Macarrons amb
tomàtiga i olives
negres

Pollastre al curri
amb arròs

Truita de tonyina
amb amanida i
remolatxa

Calamar a la
romana amb
amanida i
cogombre

Iogurt
DILLUNS 28

Fruita
DIMARTS 29

Gelat
DIMECRES 30

Fruita
DIJOUS 31

Llenties amb
verdures

Ensalada de pasta
amb tomàtiga,
formatge i tonyina

Sopa pinyolet

Amanida completa
amb lletuga, ou i
tomàtiga

Remenat d’ous
amb tomàtiga
trempada
Iogurt

Salmó al forn amb Pitera de pollastre
pisto
a la planxa amb
pinya
Fruita

Gelat

Llom al forn amb
Orada al forn
salsa de verdures i
gratinada amb
patates
tomàtiga i orenga

Paella amb carn
magra i pollastre

Fruita

Fruita

