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Pa integral i aigua en 
tots els àpats.

Cuinem amb oli 
d’oliva verge.

El menú pot 
experimentar alguna 
modificació, en cas de 
força major.

Fruita del mes:
Poma, pera, Platan, 
taronja.

*Llenties, pasta, 
arròs, pollastre i ous 
de producció 
ecològica

Macarrons*  amb salsa de 
tomàquet

Croquetes de pollastre 
amb enciam i 

pastanaga

Fruita

Crema de verdures

Gall dindi estofat 
amb patates dau

Fruita

Llenties* estofades amb 
verdures

Truita francesa* de 
pernil dolç amb enciam i 

olives

Gelatina de maduixa

Patates amb beixamel 
gratinades

Llom a la planxa amb 
enciam i tomàquet

Fruita

Crema pèsols Sopa de peix amb arròs* Amanida completa 
(enciam,tomàquet,pastana

Amanida de mongetes 
blanques

Crema de pastanaga
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Pollastre* arrebossat 
amb enciam i olives

Fruita

Lluç a la planxa amb 
enciam i blat de moro

Fruita

(enciam,tomàquet,pastana
ga i blat de moro)

Fideus* a la cassola

Iogurt natural

blanques

Truita francesa* amb  
tonyina amb enciam i 

tomàquet

Fruita

Salsitxes de porc amb 
patates fregides

Fruita

Amanida d’espirals* 

Remenat d’ous*  amb 
xampinyons amb 

enciam i blat de moro

Fruita

Crema de carbassó

Fideuà*

Fruita

Amanida completa
(enciam, 

tomàquet,pastanaga )

Mandonguilles a la 
jardinera 

Iogurt de sabor

Hummus  amb tires de 
pastanaga

Bacallà fregit amb 
enciam i olives

Fruita

Arròs* amb salsa de 
tomàquet

Pollastre* al forn amb 
enciam i pastanaga

Fruita

Amanida d’enciam, pera i 
ceba tendra

Canelons 

Iogurt de sabor

Llenties* estofades amb
verdures

Gall dindi arrebossat amb 
enciam i olives

Fruita

Amanida de patata tropical 
(patata, pinya, ceba i 

tomàquet)

Lluç a la planxa amb 
enciam i pastanaga

Fruita

FESTA FESTA
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Pa i aigua en tots els 
àpats.

Cuinem amb oli 
d’oliva verge.

El menú pot 
experimentar alguna 
modificació, en cas de 
força major.

Fruita del mes:
Poma, pera, platan , 
taronja.

*Pasta, arròs, 
pollastre de producció 
ecològica

Macarrons*  amb salsa de 
tomàquet

Pollastre* a la planxa 
amb enciam i 

pastanaga

Fruita

Crema de verdures

Gall dindi estofat 
amb patates dau

Fruita

Sopa de peix amb arròs* Crema de pastanaga
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Lluç a la planxa amb 
enciam i blat de moro

Fruita

Salsitxes de porc amb 
patates fregides

Fruita

Crema de carbassó

Fideuà*

Fruita

Arròs* amb salsa de 
tomàquet

Pollastre* al forn amb 
enciam i pastanaga

Fruita

Amanida de patata tropical 
(patata, pinya, ceba i 

tomàquet)

Lluç a la planxa amb 
enciam i pastanaga

Fruita

FESTA
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Macarrons*  s/gluten amb 
salsa de toma`quet

Croquetes de pollastre 
s/gluten amb enciam i 

pastanaga

Fruita

Crema de verdures

Gall dindi estofat 
amb patates dau

Fruita

Llenties* estofades amb 
verdures

Truita francesa* de 
pernil dolç amb enciam 

i olives

Gelatina de maduixa

Patates amb beixamel  
s/gluten gratinades 

Llom a la planxa amb 
enciam i tomàquet

Fruita

Pa s/gluten i aigua en 
tots els àpats.

Cuinem amb oli 
d’oliva verge.

El menú pot 
experimentar alguna 
modificació, en cas de 
força major.

Fruita del mes:
Poma, pera, raím, 
taronja i mandarines

*Llenties, pasta, 
arròs, pollastre i ous 
de producció 
ecològica

Crema pèsols Sopa de peix amb arròs* Amanida completa 
(enciam,tomàquet,pastanaga

Amanida de mongetes 
blanques

Crema de pastanaga
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Pollastre* 
arrebossats/gluten  
amb enciam i olives

Fruita

Lluç a la planxa amb 
enciam i blat de moro

Fruita

(enciam,tomàquet,pastanaga
i blat de moro)

Fideus s/gluten  a la 
cassola

Iogurt natural

blanques

Truita francesa* amb  
tonyina amb enciam i 

tomàquet

Fruita

Salsitxes de porc amb 
patates fregides

Fruita

Amanida d’espirals 
s/gluten 

Remenat d’ous*  amb 
xampinyons amb 

enciam i blat de moro

Fruita

Crema de carbassó

Fideuà s/gluten 

Fruita

Amanida completa
(enciam, 

tomàquet,pastanaga )

Mandonguilles a la 
jardinera 

Iogurt de sabor

Hummus amb tires de 
pastanaga

Bacallà fregit s/gluten  
amb enciam i olives

Fruita

Arròs* amb salsa de 
tomàquet

Pollastre* al forn amb 
enciam i pastanaga

Fruita

Amanida d’enciam, pera i 
ceba tendra

Llom a la planxa amb 
patata al forn

Iogurt de sabor

Llenties* estofades amb
verdures

Gall dindi arrebossat 
s/gluten  amb enciam i 

olives

Fruita

Amanida de patata tropical 
(patata, pinya, ceba i 

tomàquet)

Lluç a la planxa amb 
enciam i pastanaga

Fruita

FESTA FESTA
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Pa  i aigua en tots els 
àpats.

Cuinem amb oli 
d’oliva verge.

El menú pot 
experimentar alguna 
modificació, en cas de 
força major.

Fruita del mes:
Poma, pera, plàtan , 
taronja.

*Llenties, arròs, 
pollastre i ous de 
producció ecològica

Macarrons*  amb salsa de 
tomàquet

Pollastre*a la planxa 
amb enciam i pastanaga 

Fruita

Crema de verdures

Gall dindi estofat amb 
patates dau

Fruita

Llenties* estofades amb 
verdures

Truita francesa*   amb 
enciam i olives

Gelatina de maduixa

Verdura amb patata 

Llom a la planxa amb 
enciam i tomàquet

Fruita

Crema pèsols Sopa de peix amb arròs* Amanida completa 
(enciam,tomàquet,pastana

Amanida de mongetes 
blanques

Crema de pastanaga
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Pollastre* arrebossat 
amb enciam i olives

Fruita

Lluç a la planxa amb 
enciam i blat de moro

Fruita

(enciam,tomàquet,pastana
ga i blat de moro)

Fideus* a la cassola

Postre de soja

blanques

Truita francesa* amb  
tonyina amb enciam i 

tomàquet

Fruita

Salsitxes de porc amb 
patates fregides

Fruita

Amanida d’espirals* 

Remenat d’ous*  amb 
xampinyons amb 

enciam i blat de moro

Fruita

Crema de carbassó

Fideuà*

Fruita

Amanida completa
(enciam, 

tomàquet,pastanaga )

Mandonguilles a la 
jardinera 

Postre de soja

Hummus  amb tires de 
pastanaga

Bacallà fregit amb 
enciam i olives

Fruita

Arròs* amb salsa de 
tomàquet

Pollastre* al forn amb 
enciam i pastanaga

Fruita

Amanida d’enciam, pera i 
ceba tendra

Llom a la planxa amb 
patata  al forn

Postre de soja

Llenties* estofades amb
verdures

Gall dindi arrebossat amb 
enciam i olives

Fruita

Amanida de patata tropical 
(patata, pinya, ceba i 

tomàquet)

Lluç a la planxa amb 
enciam i pastanaga

Fruita

FESTA FESTA
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Pa i aigua en tots els 
àpats.

Cuinem amb oli 
d’oliva verge.

El menú pot 
experimentar alguna 
modificació, en cas de 
força major.

Fruita del mes:
Poma, pera, platan, 
taronja.

*Llenties, pasta, 
arròs, pollastre  de 
producció ecològica

Macarrons*  amb  salsa 
de tomàquet

Croquetes de pollastre 
amb enciam i 

pastanaga

Fruita

Crema de verdures

Gall dindi estofat 
amb patates dau

Fruita

Llenties* estofades amb 
verdures

Pollastre a la planxa 
amb enciam i olives

Gelatina de maduixa

Patates amb beixamel 
gratinades

Llom a la planxa amb 
enciam i tomàquet

Fruita

Crema pèsols Sopa de peix amb arròs* Amanida completa 
(enciam,tomàquet,pastana

Amanida de mongetes 
blanques

Crema de pastanaga
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Pollastre* arrebossat 
s/ou amb enciam i 

olives

Fruita

Lluç a la planxa amb 
enciam i blat de moro

Fruita

(enciam,tomàquet,pastana
ga i blat de moro)

Fideus* a la cassola

Iogurt natural

blanques

Bacallà a la planxa  amb 
enciam i tomàquet

Fruita

Salsitxes de porc amb 
patates fregides

Fruita

Amanida d’espirals* 

Cigrons saltejats  amb 
xampinyons amb 

enciam i blat de moro

Fruita

Crema de carbassó

Fideuà*

Fruita

Amanida completa
(enciam, 

tomàquet,pastanaga )

Mandonguilles a la 
jardinera 

Iogurt de sabor

Hummus amb tires de 
pastanaga

Bacallà fregit amb 
enciam i olives

Fruita

Arròs* amb salsa de 
tomàquet

Pollastre* al forn amb 
enciam i pastanaga

Fruita

Amanida d’enciam, pera i 
ceba tendra

Llom a la planxa amb 
patata al forn 

Iogurt de sabor

Llenties* estofades amb
verdures

Gall dindi arrebossat s/ou 
amb enciam i olives

Fruita

Amanida de patata tropical 
sense salsa (patata, pinya, 

ceba i tomàquet)

Lluç a la planxa amb 
enciam i pastanaga

Fruita

FESTA FESTA
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Fruita Fruita Iogurt natural

FruitaIogurt natural Iogurt naturalFruita Fruita 

Iogurt naturalFruita
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Fruita 

Fruita 

FruitaIogurt natural Iogurt natural Fruita 

FruitaIogurt natural Iogurt naturalFruita

Fruita

Fruita Iogurt naturalIogurt naturalFruita




