DILLUNS 7
Arròs amb
verdures

DIMARTS 1
Sopa de pasta

DIMECRES 2
Arròs blanc amb
sofregit d’all i
tomàtiga natural

DIJOUS 3
Fideuà de peix

DIVENDRES 4
Llenties amb
verdures

Salsitxes al forn
amb tomàtiga
natural

Lluç al forn amb
verdures

Truita de
carabassí amb
enciam i olives

Arrebossat de
pernil i formatge
amb enciam

Fruita
DIMARTS 8
Bròquil amb oli de
curri

Gelat
DIMECRES 9
Mongetes
blanques
estofades

Fruita
DIJOUS 10
PRODUCTE INTEGRAL

Fruita
DIVENDRES 11
Sopa minestrone

Filet d’agulla de
porc al forn amb
puré de poma

Tempura cruixent
d’abadejo amb
enciam, blat de
moro i pastanaga

Pollastre rostit
amb llimona i
enciam amb brots
de mongetes

Fruita

Fruita

DIJOUS 17

DIVENDRES 18
Tallarines
napolitana

Truita de formatge
Escalopins de
amb tomàtiga
vedella amb salsa i
trempada
patates “gajo”

Macarrons
integrals amb
tomàtiga

Iogurt
DILLUNS 14
Crema de
carabassí i
formatge

Fruita
DIMARTS 15
Bullit de mongeta,
patata i pastanaga

Gelatina
DIMECRES 16
Arròs amb
tomàtiga i orenga

Pilotes amb
pèsols, pastanaga,
mongeta tendra i
patata

Contracuixa de
pollastre rostit
amb poma i ceba

Medalló de lluç a
la planxa amb
amanida verda

Truita de patata
amb tomàtiga,
olives i orenga

Croquetes
artesanes de
pollastre amb
enciam i
cogombre

Iogurt
Fruita
DILLUNS 21
DIMARTS 22
Amanida completa
LLEGUM ECOLÒGIC
amb ou bullit
Cuinat de cigrons
amb verdures

Natilla
DIMECRES 23
Sopa de pistons

Fruita
DIJOUS 24
Paella amb carn
magra

Fruita
DIVENDRES 25
Crema de
verdures amb
crostons de pa

PRODUCTE INTEGRAL

Cuinat de llenties
amb arròs integral

Contracuixa de
pollastre amb
allada i patates al
forn

Truita de tonyina
amb amanida i
olives

Filet de magra a la
planxa amb
tomàtiga
trempada i brots
de mongetes

Bacallà a la
romana amb
enciam, blat de
moro i pastanaga

Canelons farcits
de carn amb
beixamel suau

Iogurt
DILLUNS 28
Mongetes tendres
amb patates i
pastanaga

Fruita
DIMARTS 29
Arròs milanesa
amb verdures i
carn

Iogurt
DIMECRES 30
Aguiat de llenties
amb verdures

Fruita
DIJOUS 31
Crema de
carabassa i
moniato

Fruita

Hamburguesa de
vedella amb ceba
caramel·litzada

Castanyola al forn
amb enciam

Ous remenats
amb formatge i
pisto manxec

Costelles a la
barbacoa amb
patates fregides

Iogurt

Fruita

Natilla

Fruita

