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Els menús estan elaborats i revisats per una Dietista-nutricionista. Nº col·legiada: cat001026
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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, plàtan, 
taronja.

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

Crema  de carbassó

Arròs* a la cassola

Fruita 

Espirals* amb tomàquet i 
formatge

Pollastre* a la planxa 
amb enciam i olives

Iogurt de sabor

Verdura amb pastanaga 
saltejada

Llom amb salsa

Fruita

Mongeta blanca saltejada 
amb all i julivert

Truita* de patates amb 
enciam i tomàquet 

Fruita

Ensaladilla russa

Hamburguesa de 
vedella  amb enciam i 

blat de moro

Fruita

Macarrons*  amb verdures 

Bacallà a la planxa amb 
enciam i pastanaga

Fruita

Crema pèsols

Pollastre* arrebossat 
amb enciam i olives

Fruita

Sopa de peix amb arròs* 

Lluç a la planxa amb 
enciam i cogombre

Fruita

Amanida completa 
(enciam, tomàquet,

pastanaga i blat de moro)

Fideus* a la cassola

Iogurt natural

Amanida de mongetes 
blanques

Ous* durs amb tonyina i 
llit de tomàquet 

gratinats

Fruita

Crema de pastanaga

Salsitxes de porc amb 
patates fregides

Fruita

Crema de carbassó

Fideuà*

Fruita

Mongeta tendra amb patata

Mandonguilles a la 
jardinera 

Iogurt de sabor

Cigrons amb ou dur

Bacallà fregit amb 
enciam i olives

Fruita

Arròs* amb salsa de 
tomàquet

Pollastre* al forn amb 
enciam i pastanaga

Fruita

Llenties* estofades amb
verdures

Gall dindi arrebossat amb 
enciam i olives

Fruita

Cigrons  amb daus de 
tomàquet amanits i oli

Anelles de calamar a 
l’andalusa amb enciam i 

pastanaga

Fruita 

Crema de verdures

Gall dindi estofat 
amb (patates dau)

Fruita

Amanida d’enciam amb 
cogombre, ceba i olives

Llenties* amb arròs *

Fruita

Amanida de patata 
(patata, tomàquet, pebrot 

i tonyina)

Truita* de pernil dolç 
amb enciam i olives

Iogurt de sabor

FESTA
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Els menús estan elaborats i revisats per una Dietista-nutricionista. Nº col·legiada: cat001026
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3 4 5

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.

*Pasta, arròs, 
pollastre i de 
producció ecològica

Crema  de carbassó

Arròs* a la cassola

Fruita 

Verdura amb pastanaga 
saltejada

Llom amb salsa

Fruita

Macarrons*  amb verdures 

Bacallà a la planxa amb 
enciam i pastanaga

Fruita

Sopa de peix amb arròs* 

Lluç a la planxa amb 
enciam i cogombre

Fruita

Crema de pastanaga

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

Crema de verdures

Gall dindi estofat 
amb (patates dau)

Fruita

FESTA
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Els menús estan elaborats i revisats per una Dietista-nutricionista. Nº col·legiada: cat001026
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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, plàtan , 
taronja.

*Llenties, arròs, 
pollastre i ous de 
producció ecològica

Crema  de carbassó

Arròs* a la cassola

Fruita 

Espirals s/gluten  amb 
tomàquet i formatge

Pollastre* a la planxa 
amb enciam i olives

Iogurt de sabor

Verdura amb pastanaga 
saltejada

Llom amb salsa s/gluten 

Fruita

Mongeta blanca saltejada 
amb all i julivert

Truita* de patates amb 
enciam i tomàquet 

Fruita

Ensaladilla russa

Hamburguesa de vedella  
amb enciam i blat de 

moro

Fruita

Macarrons s/gluten  amb 
verdures 

Bacallà a la planxa amb 
enciam i pastanaga

Fruita

Crema pèsols

Pollastre* 
arrebossats/gluten  amb 

enciam i olives

Fruita

Sopa de peix amb arròs* 

Lluç a la planxa amb 
enciam i cogombre

Fruita

Amanida completa 
(enciam,tomàquet,

pastanaga i blat de moro)

Fideus s/gluten  a la 
cassola

Iogurt natural

Amanida de mongetes 
blanques

Ous* durs amb tonyina i 
llit de tomàquet 

gratinats

Fruita

Crema de pastanaga

Salsitxes de porc amb 
patates fregides

Fruita

Crema de carbassó

Fideuà s/gluten 

Fruita

Mongeta tendra amb 
patata

Mandonguilles a la 
jardinera 

Iogurt de sabor

Cigrons amb ou dur

Bacallà fregit s/gluten  
amb enciam i olives

Fruita

Arròs* amb salsa de 
tomàquet

Pollastre* al forn amb 
enciam i pastanaga

Fruita

Llenties* estofades amb
verdures

Gall dindi arrebossat 
s/gluten  amb enciam i 

olives

Fruita

Cigrons  amb daus de 
tomàquet amanits i oli

Anelles de calamar a 
l’andalusa s/gluten 

amb enciam i 
pastanaga

Fruita 

Crema de verdures

Gall dindi estofat 
amb (patates dau)

Fruita

Amanida d’enciam amb 
cogombre, ceba i olives

Llenties* amb arròs* 

Fruita

Amanida de patata 
(patata, tomàquet, pebrot 

i tonyina)

Truita* de pernil dolç 
amb enciam i olives

Iogurt de sabor

FESTA
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Els menús estan elaborats i revisats per una Dietista-nutricionista. Nº col·legiada: cat001026
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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, pasta, 
arròs, pollastre  de 
producció ecològica

Crema  de carbassó

Arròs* a la cassola

Fruita 

Espirals* amb tomàquet 

Pollastre* a la planxa 
amb enciam i olives

Postre de soja

Verdura amb pastanaga 
saltejada

Llom amb salsa

Fruita

Mongeta blanca saltejada 
amb all i julivert

Truita* de patates amb 
enciam i tomàquet 

Fruita

Ensaladilla russa

Hamburguesa de vedella  
amb enciam i blat de 

moro

Fruita

Macarrons*  amb verdures 

Bacallà a la planxa amb 
enciam i pastanaga

Fruita

Crema pèsols

Pollastre* arrebossat 
amb enciam i olives

Fruita

Sopa de peix amb arròs* 

Lluç a la planxa amb 
enciam i cogombre

Fruita

Amanida completa 
(enciam,tomàquet,

pastanaga i blat de moro)

Fideus* a la cassola

Postre de soja

Amanida de mongetes 
blanques

Ous* durs amb tonyina i 
llit de tomàquet 

Fruita

Crema de pastanaga

Salsitxes de porc amb 
patates fregides

Fruita

Crema de carbassó

Fideuà*

Fruita

Mongeta verda amb patata

Mandonguilles a la 
jardinera 

Postre de soja

Cigrons amb ou dur

Bacallà fregit amb 
enciam i olives

Fruita

Arròs* amb salsa de 
tomàquet

Pollastre* al forn amb 
enciam i pastanaga

Fruita

Llenties* estofades amb
verdures

Gall dindi arrebossat 
amb enciam i olives

Fruita

Cigrons  amb daus de 
tomàquet amanits i oli

Anelles de calamar a 
l’andalusa amb enciam 

i pastanaga

Fruita 

Crema de verdures

Gall dindi estofat 
amb (patates dau)

Fruita

Amanida d’enciam amb 
cogombre, ceba i olives

Llenties* amb arròs* 

Fruita

Amanida de patata (patata, 
tomàquet, pebrot i tonyina)

Truita* de pernil dolç 
amb enciam i olives

Postre de soja

FESTA
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Els menús estan elaborats i revisats per una Dietista-nutricionista. Nº col·legiada: cat001026
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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 pes:
Poma, pera, plàtan, 
taronja.

*Llenties, pasta, 
arròs, pollastre  de 
producció ecològica

Crema  de carbassó

Arròs* a la cassola

Fruita 

Espirals* amb tomàquet 
i formatge

Pollastre* a la planxa 
amb enciam i olives

Iogurt de sabor

Verdura amb pastanaga 
saltejada

Llom amb salsa

Fruita

Mongeta blanca saltejada 
amb all i julivert

Lluç a la planxa  amb 
enciam i tomàquet 

Fruita

Ensaladilla russa sense 
maionesa

Hamburguesa de 
vedella  amb enciam i 

blat de moro

Fruita

Macarrons*  amb verdures 

Bacallà a la planxa amb 
enciam i pastanaga

Fruita

Crema pèsols

Pollastre* arrebossat 
s/ou amb enciam i 

olives

Fruita

Sopa de peix amb arròs* 

Lluç a la planxa amb 
enciam i cogombre

Fruita

Amanida completa 
(enciam,tomàquet,

pastanaga i blat de moro)

Fideus* a la cassola

Iogurt natural

Amanida de mongetes 
blanques

Bacallà a la planxa  amb 
enciam i tomàquet

Fruita

Crema de pastanaga

Salsitxes de porc amb 
patates fregides

Fruita

Crema de carbassó

Fideuà*

Fruita

Mongeta verda amb patata

Mandonguilles a la 
jardinera 

Iogurt de sabor

Cigrons sense ou

Bacallà fregit amb 
enciam i olives

Fruita

Arròs* amb salsa de 
tomàquet

Pollastre* al forn amb 
enciam i pastanaga

Fruita

Llenties* estofades amb
verdures

Gall dindi arrebossat s/ou 
amb enciam i olives

Fruita

Cigrons  amb daus de 
tomàquet amanits i oli

Anelles de calamar a 
l’andalusa amb enciam 

i pastanaga

Fruita 

Crema de verdures

Gall dindi estofat 
amb (patates dau)

Fruita

Amanida d’enciam amb 
cogombre, ceba i olives

Llenties* amb arròs* 

Fruita

Amanida de patata (patata, 
tomàquet,pebrot i tonyina)

Pollastre* a la planxa  
amb enciam i olives

Iogurt de sabor

FESTA
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Els menús estan elaborats i revisats per una Dietista-nutricionista. Nº col·legiada: cat001026
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3 4 5

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  de 
producció ecològica

FruitaIogurt natural Iogurt naturalFruita Fruita 

FruitaIogurt natural Iogurt naturalFruita Fruita 

FruitaIogurt natural Iogurt naturalFruita Fruita 

FruitaIogurt natural Iogurt naturalFruita Fruita 

Fruita




