
   

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

2 3 4 5 6 

1er: Mongetes amb 

saltejades amb all i julivert 

2on:  Botifarra  a la planxa 

amb tomàquet amanit

* 

Postres: Fruita 

1er:  Crema de verdures i 

llegums 

2on: Ous al forn amb llit 

de patates  

Postres:  Iogurt  

1er: Amanida de pasta 

 

2on: Medalló de lluç al 

forn amb enciam, blat de 

moro  

Postres:  Fruita  

1er: Brotxeta de 

tomàquet, formatge i 

olives negres  

2on: Paella el senyoret  

Postres:  Fruita 

1er:  Bròquil amb patata  

 

2on:  Pollastre al “chilindron”  

 
Postres: Fruita 

9 10 11 12 13 

1er: Tricolor de verdura 

mongeta verda, pastanaga 

i patata  

2on: Cuixa de pollastre 

amb curri i cus-cus  

Postres:  Fruita  

1er: Macarrons a la 

napolitana  

2on:  Hamburguesa 

vegetal amb enciam i 

tomàquet amanit 

Postres: Fruita  

1er:  Llenties estofades 

amb verdures 

2on: Truita de patata amb 

enciam, pastanaga i 

cogombre  

Postres: Fruita  

1er: Amanida d’arròs amb 

tonyina , blat de moro, 

olives  

2on: Gall d’indi estofat 

amb xampinyons 

Postres:  Fruita  

1er:  Sopa d’au amb pistons 

 
2on:  Peix de llotja amb 

amanida  

Postres:  Flam  

16 17 18 19 20 

1er: Arròs amb tomàquet 

 

2on: Truita a la francesa 

amb enciam ,pastanaga 

ratllada  

Postres: Fruita 

1er: Mongetes estofades 

 

2on: Pit de pollastre a la 

planxa  amb patates al 

caliu 

Postres: Iogurt  

1er:  Fideus a la cassola   

 
2on:  Pastis de carbassó 

 
 

Postres: Fruita 

1er: Crema de verdures 

 

2on: Lluç a l’andalusa amb 

patates chips  

 

Postres:  Fruita 

1er: Mongeta verda i patata 

 

2on: Llom amb salsa de 

roquefort * 

 

Postres: Macedònia 

23 24 25 26 27 

1er: Crema de carbassó 

amb formatget  

 

2on: Calamars a la romana 

amb amanida  

Postres:  Fruita  

1er: Espaguetis  integrals 

amb salsa de  formatges 

 
2on: Filet de gall d’indi  

amb enciam i olives 

Postres: Fruita 

1er: Trinxat de la 

Cerdanya* 

2on: Mandonguilles 

estofades amb pastanaga i 

pèsols 

Postres: Gelat de gel 

1er: Arròs saltejat amb 

bacó i ceba* 

2on:  Truita paisana amb 

enciam, remolatxa i blat 

de moro  

Postres: Fruita 

1er:  Amanida de cigrons (, 

tonyina, ou, ceba, tomàquet i 

olives)  

2on: Pinxos de pollastre amb 

carbassó a la planxa 

Postres: Fruita 

30 31    

1er: Gratinat de verdures 

 
2on: “Fingers” de pollastre 

arrebossat amb amanida   

 
Postres:  Fruita 

1er: Tallarins al pesto 

rosso  

2on: Ous farcits amb 

amanida  

Postres:  Fruita 

   

Potenciar→ Aliments frescos o mínimament processats, de 

temporada i de proximitat, la fruita fresca com a postres habituals 

i com a complement, les hortalisses en els àpats principals, els 

llegums i la fruita seca crua o torrada sense sal, els farinacis (pa, 

pasta, arròs, etc.) integrals i els lactis sense sucres afegits, en forma 

de llet, iogurt natural i formatges 

 

Ap Cacauets Cereals amb gluten Crustacis Fruits secs amb closca Llet Mol·luscs Mostassa Ous Peix Sèsam Soja Sulfits i diòxid de sofre  Tramussos 

 * Aliment a substituir per opció Halal 
 

 


