DIVENDRES 1
FESTA
DE
TOTS SANTS
DILLUNS 4

DIA NO LECTIU

DIMARTS 5
Llenties estofades
amb verdures

DIMECRES 6
Crema de porros
natural

Croquetes
Hamburguesa de
artesanes de
vedella amb
pernil amb enciam formatge i patates
i tomàtiga

DIJOUS 7
PRODUCTE INTEGRAL

Macarrons
integrals amb
tomàtiga

DIVENDRES 8
Arròs amb
verdures de
l’horta

Truita de
carabassí amb
tomàtiga
trempada

Lluç amb amanida
d’enciam, blat de
moro i pastanaga

Fruita
DIMARTS 12
Fideuà amb
verdures i carn
magra

Gelatina
DIMECRES 13
Cuinat de cigrons
amb verdures

Fruita

Fruita

DIJOUS 14
Arròs de peix

DIVENDRES 15
Sopa meravella

Pasta farcida de
formatge i pernil
ibèric amb salsa
de tomàtiga i
amanida

Medallons de
bacallà al forn
amb verdures

Truita de pernil
dolç amb tomàtiga
trempada i olives

Aguiat de vedella
amb pèsols i
xampinyons

Contracuixa de
pollastre rostit
amb romaní i
amanida d’enciam
i tomàtiga

Iogurt
DILLUNS 18
Panaché de
pastanaga,
patates, pèsols i
mongeta tendra

Fruita
DIMARTS 19

Natilla
DIMECRES 20
Crema de bròquil

Fruita
DIJOUS 21
Sopa pistons amb
ou bullit

Fruita
DIVENDRES 22
Tallarins amb
crema
d’alfabaguera

Pollastre rostit
amb poma

Mussola amb amb
salsa de tomàtiga,
enciam i
pastanaga

Fruita
DIJOUS 28

Fruita
DIVENDRES 29
Sopa de lletres

DILLUNS 11
Crema de
carabassa amb
crostonets de pa

PRODUCTE INTEGRAL

Mongetes
blanques amb
arròs integral

Agulla de porc al
forn amb daus de
tomàtiga

Truita francesa
Pizza romana amb
amb amanida
tomàtiga,
verda d’enciam,
formatge i pernil
cogombre i olives

Iogurt
DILLUNS 25
Cuinat de llenties
amb pastanaga

Fruita
DIMARTS 26
Arròs tres delícies

Truita de patates
amb amanida de
tomàtiga i blat de
moro

Pollastre a
l’americana amb
bacó, enciam i
pastanaga ratllada

Abadejo
arrebossat amb
patata i ceba
fregida i amanida
d’enciam i
cogombre

Iogurt

Fruita

Natilla

Iogurt
DIMECRES 27
Espirals amb
sofregit de
tomàtiga natural

LLEGUM ECOLÒGIC

Crema de
verdures i
formatget
Cigrons a la
bolonyesa

Fruita

Aguiat de pilotes
amb xampinyons

Fruita

