
MENÚ NOVEMBRE 2015 
ESCOLA PRÀCTIQUES

   Menú revisat per Mònica Dicenta, dietista-nutricionista nºCol·legi CAT000612

DILLUNS 02 DIMARTS 03 DIMECRES 04 DIJOUS 05 DIVENDRES 06 
Puré de verdures Sopa de brou de peix Fesols amb xoriç Paella marinera MENJARS DEL MON: XINA

& Espinacs amb panses amb arròs Fideus xinesos ( d'arròs) 

Canelons de carn Pollastre rostit Filet llenguado enfarinat Hamburguesa de vedella amb verdures

casolans, gratinats amb patates forn amb tomàquet natural amb enciam i olives Pit de pollastre estil xinès 

amb salsa agredolça i bolets

Fruita Làctic Fruita Fruita Flam xinès

DILLUNS 09 DIMARTS 10 DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 13
Fideuà Patata i mongeta tendra Arròs caldós amb costella Sopa de brou casolà Cigrons estofats

Delícies de pollastre &Crema de carbassa Filet de rosada amb lletres

arrebossat amb Llonganissa planxa arrebossat amb enciam Estofat de vedella amb Truita de pernil dolç

amb tomàquet amanit i  sofregit de tomàquet pastanaga ratllada i olives patata i pastanaga amb enciam i olives

Fruita Fruita Fruita Làctic Fruita

DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20
Puré de verdures Llenties amb arròs Sopa de brou de verdures Tortel·lini Arròs tres delícies 

&Coliflor amb all i pollastre 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 Fruita Làctic

DILLUNS 23 DIMARTS 24 DIMECRES 25 DIJOUS 26 DIVENDRES 27
Macarrons bolonyesa Cigrons amb espinacs Brou casolà de peix Arròs amb sípia i verduretes Mongeta tendra saltada

amb pasta meravella amb pernil 

Calamars romana Truita de patates Fricandó de vedella Bacallà enfarinat &Crema de porros

amb enciam i  amb rodanxes tomàquet amb bolets amb salsa de tomàquet Hamburguesa amb ceba

blat de moro i xips

Friuta Làctic Fruita Fruita Fruita

DILLUNS 30 DIMARTS 01 DIMECRES 02 DIJOUS 03 DIVENDRES 04
Amanida catalana Fesols guisats Paella de verdures  Sopa d'au i verdures Espaguetis carbonara

amb embotit i ou dur Filet de pollastre planxa amb estrellets

Canelons de carn amb enciam, olives i Llonganissa amb Rodó de vedella Filet llenguado amb salsa 

tomàquet natural sofregit de tomàquet amb patates fregides amb xampinyons

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



amb salsa agredolça i bolets


