
 

                              

Dilluns  Dimarts Dimecres Dijous  Divendres 
     1  

 
 

 
FESTA  

4  5  6  7  8  
Patata i mongeta verda amb 
maionesa & Puré de verdures 
Llom planxa  amb salsa de 
tomàquet 
Fruita 

Raviolis gratinats 
Filet de lluç arrebossat amb 
amanida d’enciam, olives i 
moresc 
Fruita 

Llenties amb verdures 
Truita francesa amb 
amanida de tomàquet, 
enciam i olives 
 Fruita 

Brou de verdures i pollastre 
amb pistons 
Tall rodó de vedella rostit amb 
patates fregides 
Fruita 

Paella marinera 
Llonganissa planxa amb amanida 
d’enciam de colors i pastanaga  
Gelat 

11  12  13  14  15  
Espirals  amb salsa de 
tomàquet i tonyina gratinats  
Hamburguesa  amb ceba 
caramel·litzada & amanida 
d’enciam i olives  
Fruita 

Fesols amb daus de patata i 
xoriço. 
Filet de llenguado arrebossat  
amb amanida tropical  
Gelat 

 Arròs caldos amb costella 
de porc. 
Cuixa de pollastre al forn 
amb samfaina 
Fruita 
 

Verdura saltejada &Crema de 
carbassó i altres verdures amb 
crostons 
Fricandó de porc amb bolets 
Fruita 
 

Brou de verdures i pollastre amb 
pasta meravella 
Escalopa vedella amb   patates 
palla 
Fruita 
 

18  19  20  21  22  
Mongeta verda i  patata &  
Espinacs amb panses. 
Pit de pollastre planxa amb 
amanida tropical 
Fruita 

Cigrons amb ou dur 
Bacallà amb samfaina.  
Iogurt 

Puré de verdures 
Canelons de carn gratinats 
Fruita 

Brou de  verdures amb sopa 
de lletres. 
Estofat de gall d’indi amb  
daus de patata i pastanaga 
Fruita 

Espaguetis carbonara 
Llonganissa planxa amb salsa de 
tomàquet 
Gelat / fruita 

25 26 27 28 29 

Brou de verdures i carn  amb 
pasta meravella 
Pollastre a l’ast amb  patates 
fregides 
Iogurt 

Arròs a la cubana amb ou dur 
Rodó de vedella  al forn amb 
xampinyons.   
Fruita 
 

Fideuà 
Mandonguilles jardinera 
amb pèsols i pastanaga. 
Fruita   
 

Patata i mongeta verda & Puré 
de verdures 
Hamburguesa de pollastre 
amb salsa de tomàquet  
Fruita 

Llenties amb verdures 
Filet de rosada  arrebossat amb 
amanida d’enciam, pastanaga 
ratllada i olives verdes 
 Fruita 

 La setmana del 18 al 22 es farà un taller d’instruments  a l’hora d’esbarjo del menjador.  


