DIJOUS 1

DIVENDRES 2

FESTA

FESTA

DIJOUS 8
Mongetes verdes
amb patates i
colflori

DIVENDRES 9
Mongetes
blanques amb
arròs integral

Escalopins de
pollastre
arrebossats amb
amanida i
remolatxa

Croquetes
casolanes de
pernil amb
tomàtiga i blat de
moro

DILLUNS 5
Espaguetis amb
tomàtiga i orenga

DIMARTS 6
Arròs amb
verdures

DIMECRES 7
Sopa

Truita francesa
amb amanida de
lletuga i

Mussola amb
samfaina

Bullit amb cigrons

Iogurt
DILLUNS 12
Crema de
carabassa i
crostonets

Fruita
DIMARTS 13
Aguiat de llenties
amb verdures

Iogurt
DIMECRES 14
Paella amb
verdures i
pollastre

Fruita
DIJOUS 15
Sopa de peix

Pasta farcida de
formatge i pernil
ibèric amb salsa
de tomàtiga

Truita de tonyina
amb amanida de
brots verds

Mussola en crosta
de patata i
tomàtiga
trempada amb
ceba

Aguiat de vedella
amb xampinyons

Contracuixa de
pollastre al forn
amb llimona

Iogurt
DILLUNS 19
Arròs al curri

Fruita
DIMARTS 20
Sopa de fideus

Gelat
DIMECRES 21
Cuinat de cigrons

Fruita
DIJOUS 22
Bròquil gratinat
amb formatge
Edam

Fruita
DIVENDRES 23
Macarrons
bolonyesa

Hamburguesa de
vedella al forn
amb patates palla
casolanes

Bistec de pollastre
a la planxa amb
amanida de
lletuga, pastanaga
i tomàtiga

Arrebossat de
pernil dolç i
formatge amb
tomàtiga
trempada

Ous bullits amb
tomàtiga i arròs
integral

Palomina a
l’andalusa amb
lletuga i ceba

Iogurt
DILLUNS 26
Aguiat de llenties

Fruita
DIMARTS 27
Crema de porros i
carabassí

Gelatina
DIMECRES 28
Tallarins amb
cremosa
d’alfabaguera

Fruita
DIJOUS 29
Arròs amb
tomàtiga i orenga

Fruita
DIVENDRES 30
Verdura tricolor
(bròquil, mongeta
verda i pastanaga)

Truita de patates
amb tomàtiga i
blat de moro

Pollastre a
l’americana amb
bacó i patates
fregides

Salmó al forn amb
amanida de
tomàtiga i
cogombre

Bistec a les fines
herbes amb
amanida verda

Pilotes al forn amb
pèsols i patates
dau

Iogurt

Fruita

Natilla

Fruita

Fruita

Fruita
DIVENDRES 16
Colflori a l’all
“arriero”

