
DILLUNS 29 DIMARTS 30 DIMECRES 31

Minestra de verdures           
(patata, pèsols, pastanaga, mongeta)                                                          

Llibrets de gall d'indi                 
i formatge                                               

Enciam i cogombre              
Poma            

Pastís de patata amb ragú de 
carn (vedella) i tomàquet                

Truita francesa                                   
Enciam i blat de moro           

Plàtan

Espaguetis amb salsa de              Espaguetis amb salsa de              Espaguetis amb salsa de              Espaguetis amb salsa de              
tomàquet i remolatxa                        tomàquet i remolatxa                        tomàquet i remolatxa                        tomàquet i remolatxa                        

Filet de nero amb                                     Filet de nero amb                                     Filet de nero amb                                     Filet de nero amb                                     
llit de ceba i bolets                                llit de ceba i bolets                                llit de ceba i bolets                                llit de ceba i bolets                                

Moniato al forn amb canyellaMoniato al forn amb canyellaMoniato al forn amb canyellaMoniato al forn amb canyella

DILLUNS 22 DIMARTS 23 DIMECRES 24 DIJOUS 25 DIVENDRES 26

Crema de bròquil,                                            
ceba i pastanaga                                

Salsitxes a la provençal                   
Varietat d'enciam              Pera

Espirals amb oli d'orenga           
i formatge ratllat                      

Cassoleta de lluç, calamar             
i musclos a la marinera            

(sofregit, verdures, fumet de rap)                   

Taronja

Mongeta tendra i patata       
Daus de gall d'indi amb           

salsa de tomàquet                              
Enciam, olives i pipes                    

Poma

Cigrons a la catalana               
(sofregit de ceba, tomàquet i ou dur)                                  

Salmó a la planxa              
Enciam i blat de moro              

Làctic

Sopa d'arròs integral amb              
brou de pollastre                       

Truita de patata i ceba                            
Enciam, pastanaga i api                                                   

Mandarina

DILLUNS 15 DIMARTS 16 DIMECRES 17 DIJOUS 18 DIVENDRES 19

Llentíes guisades                                             
amb verduretes                                             

Truita de tonyina                              
Enciam i blat de moro                           
Macedònia de fruites

Crema de carbassó         
Pernilets de pollastre            

amb poma                               
Enciam i olives                 

Làctic

Macarrons amb salsa funghi 
(bolets)                                               

Lluç a la planxa                    
Enciam i cogombre           

Mandarina

Saltat de pèsols,            
verduretes i patata dau                          

Croquetes de rostit                         
Enciam, soja i tomàquet                          

Plàtan

Risotto de carbassa (arròs)                        

Hamburguesa de                                    
vedella planxa                                 

Xips                                       
Poma

DILLUNS 8 DIMARTS 9 DIMECRES 10 DIJOUS 11 DIVENDRES 12

Mongeta tendra i patata                               
Pinxo de gall d'indi                               

Enciam, pastanaga i tomàquet                                   
Poma

Arròs amb tomàquet                                           
Filet de nero al forn                                   

Enciam, pipes                                             
i pastanaga                               

Meló

Guisat de mongeta blanca                       
amb pastanaga                               

Escalopins de porc amb             
salsa de ceba i taronja                 

Pera

Coliflor amb beixamel               
Truita de carbassó                         
Enciam, cogombre                          

i blat de moro                   
Nectarina                      

FESTIU

DIVENDRES 5

Espirals estil italià                           
(salsa tomàquet casolà)                           

Seitons arrebossats                               
Enciam i blat de moro                           

Poma

Trinxat de col i patata              
amb oli d'alls                                        

Bistec de pollastre al forn  
Enciam i tomàquet                             
Préssec en almívar              

Arròs amb carxofes               
Bacallà al forn                 

Enciam, olives i soja                           
Làctic

Crema de verdures                  
Llom a la planxa amb                    
saltejat de xampinyons                                   

Pera

Cigrons a la riojana                
(sofregit de verduretes i xoriç)                              

Truita francesa                         
Enciam, cogombre i pipes                              

Macedònia de fruites 
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DILLUNS 1 DIMARTS 2 DIMECRES 3 DIJOUS 4
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