
Dilluns 6 Dimarts 7 Dimecres 8 Dijous 9 Divendres 10 

 

Paella vegetal 
(0909a) 
 

Truita a la 

francesa amb 

enciam i 

formatge (0909b) 

Llenties estofades 

amb hortalisses 
(1009a) 
 

Llom arrebossat 

amb patates xips 
(1009b) 

Dilluns 13 Dimarts 14 Dimecres 15 Dijous 16 Divendres 17 
Sopa d’aviram 

amb pastanaga i 

pistons (1309a) 

 

Filet de lluç al 

forn amb enciam 

i cogombre 
(1309b) 

Potatge de cigrons 

i bledes eco (1409a) 

 

Pollastre rostit 

amb patates dau 
(1409b) 

Verdura de tres 

colors (mongeta 

tendra, patata i 
pastanaga) (1509a) 

 

Truita de carbassó 

amb enciam i 

olives (1509b) 

Fideus amb 

hortalisses (1609a) 

 

Llom a la planxa 

amb enciam i 

brots de soja 
(1609b) 

Pèsols amb 

patates i ceba 
(1709a)  
 

Perca al forn amb 

verduretes (1709) 

Dilluns 20 Dimarts 21 Dimecres 22 Dijous 23 Divendres 24 
Espagueti 

napolitana amb 

formatge r. 
(2009a) 
 

Hamburguesa de 

vedella amb 

enciam i 

pastanaga (2009b)  

Llenties eco amb 

arròs integral i 

verduretes (2109a) 

 

Mero al forn amb 

patates dau (2109b) 

Col i flor gratinada 

(beixamel) (2209a) 

 

Carn magra 

rostida amb 

enciam i ceba 

(2209b) 

Patates estofades 

amb verdures 
(2309a) 

 

Truita a la 

francesa amb 

enciam i pernil 

dolç (2309a) 

Arròs amb 

tomàquet (2409a) 

 

Pollastre rostit 

amb enciam i 

cogombre (2409b) 

Dilluns 27 Dimarts 28 Dimecres 29 Dijous 30  
Sopa de brou 

amb pasta (2709a) 

 

Mandonguilles a 

la jardinera 
(2709b) 

Macarrons amb 

salsa de 

tomàquet i 

tonyina (2809a) 

 

Lluç amb salsa 

verda i pèsols 
(2809a) 

Mongetes seques 

eco estofades 

amb verdures 
(2909a) 

 

Botifarra amb 

enciam i 

pastanaga (2909a) 

Paella de 

verdures (3009a) 

 

Filet de 

llenguadina amb 

enciam i 

tomàquet (3009a) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Cuines TM amb l’objectiu de donar sempre el millor servei, incorpora la traçabilitat de cada plat, 

assegurant d’aquesta manera el control de tots els productes i la Qualitat del servei. 
 

Cuines TM posa en el seu coneixement que aquest menú està elaborat amb productes naturals 

potencialment al·lèrgens. En cas de presentar alguna intolerància cal notificar-ho a l’empresa mitjançant 

un certificat mèdic 
 

CUINES TM s’ha adaptat a totes les mesures necessàries marcades per sanitat pel que fa a la COVID 

 Aquest menú ha estat revisat pel Departament de Nutrició i Bromatologia de Laboratoris Miralles. Responsable de Qualitat: 
Pere Miralles i Curto. Llicenciat en Farmàcia i en Ciència i Tecnologia dels Aliments.   Nº  de col·legiat 7255. 

 

 
Empresa Certificada en Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític 
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