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El menú en 

color 

verd és un 

suggeriment 

per sopar

11
Patates estofades
Pollastre al forn amb enciam
               i tomàquet
Iogurt natural artesà
Amanida / Prot.veg. i cereal / Fruita

1815
Arròs a la marinera
Hamburguesa vegetal amb enciam 
Fruita fresca de temporada

Amanida / Peix i patata / Làctic
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04 05

1917

22

16

23

Mongeta tendra i patata
Llom arrebossat casolà
         amb enciam i blat de moro
Fruita fresca de temporada
Cereal / Peix i verdura/ Làctic

Mongetes seques amb xoriç
Truita de patata i ceba amb 
enciam i brots de soja
Fruita cítrica
verdura / au + cereal / Làctic

Espaguetis amb salsa de formatge
Gallineta arrebossada
              amb enciam i tomàquet
Fruita fresca de temporada
verdura / proteïna i patata / Làctic

Bròquil i patata 
Estofat de vedella a la jardinera
Fruita fresca de temporada

amanida / ou i cereal / Làctic

Amanida ranxera 
Aletes de pollastre adobades amb
               natxos i guacamole 
Bunyols
Verdura / Peix i cereal / Fruita

Sopa de brou amb pasta integral
Lluç al forn  ceba i carbassó 
Iogurt natural artesà

Amanida / Formatge fresc i cereal / Fruita

MAIG
Arròs cantonès (pastanaga, pèsols,
blat de moro i salsa de soja)
Truita de pernil dolç amb enciam 
Fruita fresca de temporada
Verdura / Porc i patata / Làctic

Escudella amb galets 
Pollastre rostit amb patates freg.
Fruita fresca de temporada

Verdura / Porc i patata / Làctic

03
Espirals a la napolitana
Maires enfarinades amb enciam
Iogurt natural artesà

Amanida /Llegum i cereal / Fruita

Amanida Caprese (tomàquet,
formatge fresc i olives negres)
Paella de verdures
Fruita fresca de temporada
Patata / Au i amanida / Làctic

Macarrons 
Bacallà a la biscaïna
Fruita fresca de temporada

Amanida / Ou i patata / Làctic

25 26
Arròs amb sofregit de tomàquet
Pollastre a la farigola amb enciam
Fruita fresca de temporada

Verdura / Prot.veg. i amanida / Làctic

Puré de verdures 
Macarrons a la bolonyesa vegetal
Fruita fresca de temporada

Cereal / Au i amanida / Làctic

Llenties estofades 
Truita francesa amb enciam i
olives 
Fruita cítrica
Verdura / Peix i patata / Làctic

29
Amanida russa 
Truita de pernil dolç i formatge 
      amb enciam i trossets de poma 
Iogurt natural artesà
Verdura / Au i cereal / Fruita

30
Cigrons guisats espinacs 
Llom adobat a la planxa amb xips
de carbassó 
Fruita cítrica
Verdura / Peix i patata / Làctic

Bleda, patata i pastanaga 
Salsitxes amb salsa de tomàquet
amb arròs blanc 
Fruita fresca de temporada
Pasta / Ou i verdura / Fruita

31
Mongeta tendra i patata 
Pollastre a l'allada amb enciam 
Fruita fresca de temporada

Cereal / Ou i amanida / Làctic

01 02
Llenties guisades amb verdures
Mandonguilles de gall dindi
                 amb xampinyons
Fruita cítrica
Verdura / Ou i patata / Làctic

Cigrons amb col i pastanaga
Truita de carbassó amb enciam
               i olives
Fruita cítrica
Verdura / Peix i cereal / Làctic
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* A cicle infantil es
substituirà l’amanida de

primer plat per un puré de
verdures de temporada.

JORNADA MEXICANA
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11
Patata, mongeta verda i pastanaga

Pollastre
Iogurt natural

 

1815
Sèmola, pastanaga i carbassó

Peix
Triturat de fruita

 

12

04 05

1917

22

16

23

Patata, mongeta verda i carbassa
Porc

Triturat de fruita
 

Patata, ceba i mongeta verda
Llegum

Triturat de fruita

Sèmola, carbassa i porro
Peix

Triturat de fruita
 

Patata, pastanaga i carbassó
Vedella

Triturat de fruita

Patata, mongeta verda i carbassa
Pollastre

Iogurt natural

Patata, carbassó i ceba
Peix

Iogurt natural

MAIG
Patata, pastanaga i mongeta verda

Ou
Triturat de fruita

Sèmola, ceba i carbassó
Pollastre

Triturat de fruita

03
Sèmola, carbassa i porro

Peix
Iogurt natural

Sèmola, porro i pastanaga
Ou

Triturat de fruita
 

Sèmola, carbassó i ceba
Peix

Triturat de fruita

25 26
Sèmola, carbassa i mongeta verda

Pollastre
Triturat de fruita

Sèmola, carbassa i porro
Ou

Triturat de fruita

Patata, pastanaga i carbassó
Llegum

Triturat de fruita

29
Sèmola, mongeta verda i pastanaga

Ou
Iogurt natural

30
Patata, carbassó i carbassa

porc
Triturat de fruita

Patata, pastanaga i porro
Porc

Triturat de fruita

31
Patata, mongeta verda i ceba

Pollastre
Triturat de fruita

01 02
Patata, pastanaga i mongeta verda

Llegum
Triturat de fruita

 

Patata, carbassó i carbassa
Llegum

Triturat de fruita
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* A cicle infantil es
substituirà l’amanida de

primer plat per un puré de
verdures de temporada.

TRITURATS


