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               DILLUNS                   DIMARTS                    DIMECRES                      DIJOUS               DIVENDRES     

2 
-crema de bròquil 
-gall d’indi amb all i julivert amb puré 
de patates 

-poma  
Berenar:  Entrepà de pernil i llet 

   

3  
- escudella de mongetes, bledes i 
cigrons 
- pollastre amb patates al forn  
-taronja 

Berenar: Entrepà de formatge i llet         
 
 

 

4                  
-espaguetis a la bolonyesa 
-lluç a la planxa amb pèsols   
-meló   
Berenar: Torrades amb paté i llet   

5 
-cigrons guisat amb verdures 
-truita de patates 
-plàtan 
Berenar: Torrades amb pernil i llet 

    6  
 -arròs amb tonyina i verdures   
-mandonguilles amb xampinyons  
- pera 
Berenar: pa de pessic  i llet  

 

Els nostres menús segueixen el 
patró de la dieta mediterrània.-
Tots els menús es cuiden i 
s’amaneixen amb oli d’oliva. 

-El menja sempre s’acompanya 
amb    aigua. 

 

 9 
-espirals amb salsa de tomàquet 
-gall d’indi amb all i julivert amb puré 
de patates 

-poma  
Berenar:  Entrepà de pernil i llet           

 10   

 -Mongeta seques estofades  
 -remenat d’ou amb xampinyons 
 -pera  

 Berenar: Entrepà de formatge i llet   

 

11 

-crema de verdures d’hivern 
-gall d’indi adobat a la planxa 

  -plàtan   
   Berenar:  Torrades amb paté i llet    

 

12  

   -cuscús amb verdures 
-lluç amb all i julivert 
 -meló  
 Berenar:  Torrades amb pernil i llet 

 

13  
 -mongeta tendra amb patates 
 -hamburguesa amb pebrots 
 - poma 

Berenar: pa de pessic  i llet  
 

 

-Les fruites i verdures de 
temporada. 

-Un cop a la setmana el pa serà 
amb aigua. 

-Els batuts seran de beguda 
vegetal enriquit amb calci. 

 16 

-llenties amb verdures 

- pollastre al forn amb patates 

-pera 

Berenar: Entrepà de pernil i llet   

17    
-coliflor amb pastanaga 
-truita de patates 
-poma 

  Berenar: Entrepà de formatge i llet        

 18    
-arròs a la cassola amb verdures 
-botifarra amb patates al caliu 
-plàtan 

Berenar:  Torrades amb paté i llet        

19    

   -crema de pastanaga i porro amb   
crostons 

-lluç amb all i julivert 
-meló 
Berenar:  Torrades amb pernil i llet 

 

20   
-espaguetis amb tomàquet i soja 
-hamburguesa a la planxa 
-taronja 

 Berenar: pa de pessic  i llet     

-En el cas d’utilitzar sucre serà 

integral de Panela.  
Atenció: Aquest menú podrà 
esser modificat quant per raons 
aliens al servei del menjador 
sigui no possible oferir el 
programat 

 23 

-crema de patates i carbassa 

- truita de patates 

-poma 

 Berenar: Entrepà de pernil i llet   

 

 24 

-sopa de pollastre amb fideus 
-pollastre i verdures al forn  
-pera 
        
 Berenar: Entrepà de formatge i llet     

 25 

- macarrons amb formatge i beixamel 
-hamburguesa a la planxa 
- taronja 

Berenar:  Torrades amb paté i llet         

26 

   -escudella de cigrons amb verdures 
- llom a la planxa 
-meló 
Berenar:  Torrades amb pernil i llet 

       

 27 

   -mongeta tendra, pastanaga i patates 
-pollastre a la planxa 
-plàtan 
Berenar: pa de pessic  i llet 

 

 

 

  30 

-crema de bròquil 
-gall d’indi amb all i julivert amb puré 
de patates 

-poma  
Berenar:  Entrepà de pernil i llet 

                    
 

 

   
 

 


