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           Dilluns  Dimarts  Dimecres 1 Dijous 2 Divendres 3 
  Patata i mongeta verda & 

Bledes saltades amb gall 
dindi 
Pollastre al forn a  amb  
samfaina 
Fruita 

Paella marinera 
Filet de llenguado orly amb 
amanida mixta 
Gelat  
 

Brou de verdures i pollastre 
amb meravella 
Tall rodó de vedella  amb  
patates fregides 
Iogurt 

Dilluns 6 Dimarts 7 Dimecres 8 Dijous 9 Divendres 10 

Arròs a la cassola amb 
pèsols, pastanaga i costella 
Lluç a la romana  amb 
amanida variada 
Fruita 

Sopa de pollastre i verdures 
amb pasta d’estrelletes 
Llom segoviana  amb patates 
fregides 
Iogurt 

Patata i mongeta verda 
Pit de pollastre  milanesa 
amb enciams de colors i 
pastanaga.  
Fruita 
 

Fesols estofats amb sípia i daus 
de patata. 
Llonganissa amb salsa de 
tomàquet 
Fruita 

Espaguettis a la carbonara 
Suquet de rap  amb daus de 
patata i pèsols 
Fruita 
 

Dilluns 13 Dimarts 14 Dimecres  15 Dijous 16 Divendres 17 
Menestra de verdures  & puré 
de verdures amb crostons   
Mandonguilles jardinera 
Fruita 

Canelons gratinats 
Llenguadina orly  amb 
samfaina  
Iogurt  

Brou de peix amb fideus fins 
Cuixa de  pollastre al romaní 
amb patates fregides 
Fruita  

Llenties estofades 
Llom a la planxa  amb amanida 
tropical 
Gelat 

Arròs amb sípia i verdures 
Escalopins de vedella amb 
salsa de tomàquet 
Fruita 

Dilluns 20 Dimarts 21 Dimecres 22 Dijous 23 Divendres  24 
Brou camperol amb pistons 
Llonganissa amb patates 
fregides i quetxup 
Iogurt  
 

Arròs  amb salsa de tomàquet 
i ou dur. 
Escalopa de vedella amb 
amanida d’enciam, pastanaga  
i moresc 
Fruita 
 

Patata i mongeta tendra amb 
maionesa. 
Fricandó de porc  amb  
xampinyons 
Fruita 
 

Espiralis amb tonyina gratinats 
amb formatge 
Cuixa de pollastre a l’all  amb xips 
d’albergínia 
Fruita 
 

Fesols a la riojana  
Daus de rap arrebossat amb 
amanida d’enciams de 
colors 
Gelat 

Dilluns 27 Dimarts 28 Dimecres 29 Dijous 30 Divendres 31  
Brou casolà amb galets 
Pit de pollastre a la planxa 
amb patates fregides. 
Iogurt 
 
 

Minestra de verdures  & puré 
de verdures amb crostons 
Tires de  vedella amb salsa 
xinesa  i xampinyons laminats  
Fruita 

Macarrons a la bolonyesa  
Suprema de llenguado amb 
amanida  d’enciam i 
pastanaga 
Fruita 

Cigrons amb salsa i ou dur 
Hamburguesa  mixta  amb patates 
palla i  quetxup 
Fruita 

Paella marinera 
Llom adobat a la planxa 
amb  amanida variada 
Gelat 

 


