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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1ª 
Setmana

Arròs amb salsa de tomàquet
Truita de patata amb enciam i 
tomàquet- B
Poma

Macarrons amb salsa de 
tomàquet i formatge 
ratllat. A i D
Filet de lluç al forn amb 
pastanaga ratllada i olives. 
C
Iogurt natural. A

Cigrons guisats amb 
patates.
Croquetes de pollastre 
amb enciam, cogombre i 
blat de moro. A i B
Plàtan

Patata i mongeta 
tendra amb maionesa.
Hamburguesa de 
vedella amb formatge i 
enciam.
Meló o poma.

Sopa de peix amb pasta 
meravella. C i D
Estofat de gall d'indi amb 
xampinyons i pastanaga.
Pera

2ª 
Setmana

Tortellini amb salsa de 
tomàquet. A
Truita a la francesa amb 
enciam, cogombre i blat de 
moro. B
Pera

Sopa de pistons. D
Pollastre rostit amb ceba i 
tomàquet.
Meló o mandarina.

Arròs amb  salsa de 
tomàquet.
Filet de lluç a la romana 
amb enciam amanit i 
olives negres. C
Iogurt de maduixa. A

Crema de carbassó. 
Broquetes de carn al 
forn amb tomàquet 
amanit.
Kiwi  o plàtan 

Llenties guisades amb arròs.
Salsitxes amb salsa de tomàquet.
A
Rodanxes de taronja amb rajolí 
de caramel.

3ª 
Setmana

Arròs amb salsa de calamar. C
Truita d'espinacs amb 
pastanaga ratllada i olives. B
Poma

Patates guisades.
Filet de lluç fregit amb 
enciam i tomàquet. C i D
Iogurt de maduixa. A

Escudella de galets amb 
cigrons. D
Botifarra amb patates al 
forn. A
Pera.

Mongetes blanques 
guisades.
Pollastre a l'allada amb 
enciam i blat de moro.
Taronja.

Crema de pastanaga.
Canelons. A i D
Plàtan.

4ª 
Setmana

Patates, mongetes i pèsols 
saltats amb pernil.
Escalopa de vedella a la 
milanesa amb tomàquet 
amanit i blat de moro. B i D
Rodanxes de taronja.

Arròs amb salsa de 
tomàquet.
Pit de pollastre ala forn 
amb enciam i tomàquet.
Meló

Espagueti amb salsa de 
tomàquet i formatge 
ratllat. A i D
Truita de patates amb 
enciam i olives. B
Plàtan.

Sopa de lletres. D
Guisat de 
mandonguilles amb 
pastanaga.
Pera

Crema de cigrons amb rostes. A i
D
Peix a la marinera amb pèsols i 
cloïsses. C
Natilles. A

• La cuina es reserva el dret de modificar algun àpat si així ho considera necessari.

• La fruita podrà variar segons mercat

• Ingredients què poden donar lloc a reaccions  al·lèrgiques
    A: LACTOSA-   B: OU –   C:PEIX I MARISC -    D: GLÚTEN –    E: FRUITS SECS


