
              Generalitat de Catalunya 
              Departament d’Ensenyament 
              ESCOLA RUIZ AMADO i LLAR MUNICIPAL PASSEIG DE LES OQUES                                MENÚ CURS ESCOLAR 2016/2017 
 

 
 

SETMANA 
21/11 – 09/01 -  13/02 – 20/03 -  

SETMANA 
28/11 – 16/01 -  20/02 -  27/03 -  

SETMANA 
05/12 – 23/01 -  27-/02 – 03/04-  

SETMANA 
12/12 – 30/01 -  06/03 -   

SETMANA 
19/12 – 06/02 – 13/03 -   

DILLUNS 

Crema de carbassa 
ecològica 
 
Macarrons amb carn de 
vedella ecològica i tomata 
 
Fruita de temporada 

Crema de coliflor amb ceba 
caramelitzada 
 
Canelons de carn 
 
 
Fruita de temporada 

Espirals amb salsa de 
pastanaga i orenga 
 
Croquetes de pollastre amb 
enciam i llavors 
 
Fruita de temporada 

Macarrons amb tomata, 
remolatxa i pastanaga 
 
Llom arrebossat amb 
amanida 
 

Fruita de temporada 

Llenties guisades amb 
verdures 
 
Truita a la francesa amb 
amanida 
 
Fruita de temporada 

DIMARTS 

Verdura de temporada amb 
patata  
 
Pollastre al forn i enciams 
variats 
 
Fruita de temporada 

Verdures de temporada amb 
patates  
 
Truita amb amanida  
 
Fruita de temporada 

Crema de carbassa i nap 
 
Truita de patates amb 
amanida 
 
Fruita de temporada 

Cigrons amb verdures  
 
Bacallà al forn amb 
verduretes  
 
Fruita de temporada 

Arròs amb tomata i 
pastanaga 
 
Estofat de vedella amb 
verdures 
 
Fruita de temporada 

DIMECRES 

Cigrons estofats 
 
Arròs amb verdures 
 
Iogurt ecològic 
 

Espaguetis amb tomata 
 
Bacallà al forn amb verdures 
 
Iogurt ecològic 
 

Amanida de l’hort 
 
Llenties guisades amb arròs 
 
Iogurt ecològic 

Verdures de temporada amb 
patates  
Pollastre al forn amb 
xampinyons 
 
Iogurt ecològic 

Fideus a la cassola 
 
Halibut a l’andalussa amb 
guarniciò  
 
Iogurt ecològic 

DIJOUS 

Sopa de pasta 
 
Halibut  al forn amb 
verdures i arròs 
  
 Fruita de temporada 

Amanida de l’hort 
 
Mandonguilles de vedella 
 
Fruita de temporada 

Verdures de temporada amb  
patates 
 

Hamburguesa de vedella 
amb ceba i sèsam 
 

Fruita de temporada 

Arròs amb verdures de 
temporada 
 
Truita amb guarniciò  
 
Fruita de temporada 

Verdura de temporada amb 
patates 
 

Pollastre al forn amb 
xampinyons 
 

Fruita de temporada 

DIVENDRES 

Amanida de l’hort 
 
Ous al plat amb patates 
 
Fruita de temporada 

Arròs integral amb verdures 
 
Pollastre arrebossat amb 
enciam   
 
Fruita de temporada 

Sopa d'arròs 
 
Halibut al forn amb guarnició 
 
Fruita de temporada 

Sopa de pasta 
 
Gall d’indi amb salsa de 
pastanaga 
 
Fruita de temporada 

Amanida de l’hort 
 
Paella de carn i peix 
 
 
Fruita de temporada 

                                                       
                                        


