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DILLUNS 28 DIMARTS 29 DIMECRES 30 DIJOUS 01 DIVENDRES 02 
Sopa de brou casolà Cigrons estofats

amb lletres Truita de pernil dolç

Estofat de vedella amb amb enciam i olives

patata i pastanaga

Fruita Fruita

DILLUNS 05 DIMARTS 06 DIMECRES 07 DIJOUS 08 DIVENDRES 09
Puré de verdures Llenties amb arròs Sopa de brou de verdures Tortel·lini Arròs tres delícies 

&Coliflor amb all amb pistons amb sofregit tomàquet (gambetes, pernil dolç i

Cordon blue Filet de pollastre planxa Mandonguilles jardinera Lluç enfarinat truita a la francesa)

amb tomàquet al forn amb  xips albergínia amb enciam i olives Hamburguesa de vedella 

amb xampinyons

Fruita Fruita Fruita Làctic Fruita

DILLUNS 12 DIMARTS 13 DIMECRES 14 DIJOUS 15 DIVENDRES 16
Cigrons amb espinacs Sopa de brou casolà Arròs amb tomàaquet Mongeta tendra saltada

amb pasta meravella amb pernil 

FESTIU Truita de patates Fricandó de vedella Bacallà  enfarinat &Crema de porros

amb rodanxes tomàquet amb bolets amb maionesa i enciam Hamburguesa amb ceba

i xips

Fruita Fruita Fruita Làctic

DILLUNS 19 DIMARTS 20 DIMECRES 21 DIJOUS 22 DIVENDRES 23
Amanida catalana Fesols guisats Paella de verdures  Sopa de brou de verdures Espaguetis carbonara

amb embotit i ou dur Filet de pollastre planxa Llonganissa amb amb estrellets Filet llenguado amb salsa 

Canelons de carn amb tomàquet natural sofregit de tomàquet Rodó de vedella amb xampinyons

amb patates fregides

Friuta Làctic Fruita Fruita Fruita

DILLUNS 26 DIMARTS 27 DIMECRES 28 DIJOUS 29 DIVENDRES 30
Macarrons amb sofregit  Patata i mongeta tendra Llenties guisades Sopa  brou verdures  Arròs amb verduretes

tomàquet i formatge ratllat & Crema de carbassó de l'Àvia amb pasta meravella i carn magra

Filet de pollastre Hamburguesa amb ceba Truita a la francesa Filet de vedella milanesa Bacallà al forn 

planxa amb enciam caramel·litzada i formatge i amanida de tomàquet amb patates fregides amb salsa de tomàquet

i blat de moro

Fruita Fruita Fruita Làctic Fruita

COMBINACIÓ DINAR SOPAR

DINARS-SOPARS Cereals, cula, llegums Verdures cuinades

Verdures Cereals  o cula 

Carn Peix o ou

Peix Carn magra o ou

Ou Peix o carn

Fruita ctic o fruita

Làctic fruita


