
  

MENÚ SETEMBRE 2014 
 

DILLUNS 15 DIMARTS 16 DIMECRES 17 DIJOUS 18 DIVENDRES 19 
Espiralls  a la carbonara 
Pit de pollastre a la 
milanesa amb salsa de 
tomàquet 
Gelat 

Patata i mongeta verda amb 
maionesa  
Tall rodó de vedella rostit amb 
xampinyons laminats 
Fruita 

Arròs amb sípia i verduretes 
Llonganissa planxa amb 
amanida tropical. 
Flam 
 

Amanida tíbia de cigrons  
Llom segoviana amb xips 
d’albergínia  
Fruita 

Brou casolà amb 
estrelletes 
Lluç a la romana amb 
patates fregides i quetxup 
Fruita 

DILLUNS 22 DIMARTS 23 DIMECRES 24 DIJOUS 25 DIVENDRES 26 
 
 
DINAR DE FESTA MAJOR 

 
NO LECTIU 

FESTA MAJOR 
SANTA TECLA 

 
 NO LECTIU  

DIA DE LLIURE   
DISPOSICIÓ 

Arròs a la catalana amb costella 
de porc  
Daus de rap amb amanida 
d’enciam de colors. 
Fruita 

Minestra de verdures  
Escalopa de vedella amb 
salsa de tomàquet 
Iogurt 

DILLUNS 29 DIMARTS 30 DIMECRES 1 DIJOUS 2 DIVENDRES 3 

Macarrons amb tonyina 
gratinats amb formatge 
Llom a la planxa amb 
amanida d’enciam , 
pastanaga i moresc 
Fruita 

Llenties estofades a la riojana 
Mero arrebossat amb 
tomàquet natural i olives 
verdes 
Fruita 
 

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 

 
Una dieta variada i equilibrada és fonamental per al desenvolupament i creixement dels infants. Cal tenir present aquest menú i completar-lo 
amb la resta d’àpats del dia que es fan a casa. Tots els alumnes han de consumir la ració de menjar corresponent. Per postres sempre hi ha 
l’opció de menjar fruita. 
 
Els alumnes que tinguin necessitats específiques respecte al consum de determinats aliments (motius  culturals, de salut, ...)  les  hauran de 
justificar per escrit. Les necessitats de salut es justifiquen amb certificat mèdic. 
 
La bata de menjador és obligatòria des de P3 fins a 2n de primària (inclòs). 
 
Cada dia hi ha dos menús a disposició dels pares i mares per venir a dinar a l’escola, una vegada al curs. S’ha de concertar  dia  amb antelació 
(tel. 977217711). No es pot anar al menjador a parlar directament amb els/les monitors/ores. Qualsevol necessitat respecte al servei de 
menjador s’ha de canalitzar per mig de la Joana en hores d’atenció al públic. 
 
Per normativa del Departament d’Ensenyament, per poder administrar un medicament cal la prescripció mèdica i l’autorització escrita dels 
pares. 


