
DILLUNS 8 DIMARTS 9 DIMECRES 10 DIJOUS 11 DIVENDRES 12

1r Plat

Arròs tres delícies (pastanaga, truita, 
pèsols)

Minestra de verdures (pastanaga,
mongeta tendra, porro, carxofa i carbassó

Llenties guisades amb verdures Sopa de peix amb rostes de pa Macarrons amb salsa de tomàquet i bolets

2n Plat
Llom de porc al forn amb amanida 
d'enciam, poma, panses i nous

Estofat de patates i sèpia Truita a la francesa amb tomàquet amanit 
i olives

Pollastre rostit amb allada amb patata dau 
al vapor i escarola

Peix fregit (enfarinat) amb enciam, 
remolatxa i blat de moro

Postres Taronja Pera Mandarines Macedònia de fruita de temporada Iogurt

DILLUNS 15 DIMARTS 16 DIMECRES 17 DIJOUS 18 DIVENDRES 19
1r Plat Llacets amb salsa de tomàquet i bròquil Cigrons guisats amb espinacs Arros de verdures Pastís de puré de patata gratinat Crema de porro i pastanaga

2n Plat
Truita de formatge amb enciams variats i 
olives

Bunyols de bacallà amb pastanaga 
ratllada i blat de moro

Pollastre al forn amb escarola i 
tomàquets cherry

Filet de peix al forn amb salsa de tomàquet 
i olives

Botifarra a la planxa amb mongetes seques

Postres Bol de poma i pera amb suc de llimona Taronja Macedònia de fruita de temporada Mandarines Iogurt

DILLUNS 22 DIMARTS 23 DIMECRES 24 DIJOUS 25 DIVENDRES 26

1r Plat

Crema de carbassó i porro Tirabuixons amb espinacs tendres i all
saltats

Patata i mongeta tendra Llenties guisades amb verdures Amanida d’enciam, pastanaga i remolatxa
ratllades, ou bullit i maionesa

2n Plat

Filet de peix arrebossat amb
tomàquet, blat de moro, ceba tendra i 
olives

Truita de patates amb tomàquet amanit Carn magra  amb xampinyons Broqueta de lluç amb tomàquet cherry al 
forn amb patata palla

Paella de verdures i peix

Postres Poma Pera Llesques de taronja amb rajolí de me Mandarines Iogurt

DILLUNS 29 DIMARTS 30 DIMECRES 31 DIJOUS 1 DIVENDRES 2

1r Plat
Sopa de verdures amb sèmola Canelons d'espinacs amb beixamel i 

formatge Crema de verdures

2n Plat

Rodó de vedella amb puré de
patata i créixens

Gall dindi al forn amb tomàquet amanit

Ous al forn amb llesques de patata i
tomàquet

Postres Bol de poma i pera Mandarines Plàtan

DILLUNS 29 DIMARTS 30 DIMECRES 31 DIJOUS 1 DIVENDRES 2

1r Plat
Arròs amb salsa de tomàquet i orenga Amania catalana (enciam, ceba, tomàquet, 

olives, pernil cuit, fuet i bull)

2n Plat
Bastonets de lluç al forn amb enciam,
pastanaga ratllada i blat de moro ***

Cigrons bullits amb oli, all i julivert

Postres Iogurt Taronja

DILLUNS 5 DIMARTS 6 DIMECRES DIJOUS 8 DIVENDRES 9

1r Plat

Arròs tres delícies (pastanaga, truita, 
pèsols)

Minestra de verdures (pastanaga,
mongeta tendra, porro, carxofa i carbassó

Llenties guisades amb verdures Sopa de peix amb rostes de pa Macarrons amb salsa de tomàquet i bolets

2n Plat
Llom de porc al forn amb amanida 
d'enciam, poma, panses i nous

Estofat de patates i sèpia Truita a la francesa amb tomàquet amanit 
i olives

Pollastre rostit amb allada amb patata dau 
al vapor i escarola

Peix fregit (enfarinat) amb enciam, 
remolatxa i blat de moro

Postres Taronja Pera Mandarines Macedònia de fruita de temporada Iogurt

DILLUNS 12 DIMARTS 13 DIMECRES 14 DIJOUS 15 DIVENDRES 16
1r Plat Llacets amb salsa de tomàquet i bròquil Cigrons guisats amb espinacs Arros de verdures Pastís de puré de patata gratinat Crema de porro i pastanaga

2n Plat
Truita de formatge amb enciams variats i 
olives

Bunyols de bacallà amb pastanaga 
ratllada i blat de moro

Pollastre al forn amb escarola i 
tomàquets cherry

Filet de peix al forn amb salsa de tomàquet 
i olives

Botifarra a la planxa amb mongetes seques

Postres Bol de poma i pera amb suc de llimona Taronja Macedònia de fruita de temporada Mandarines Iogurt

DILLUNS 19 DIMARTS 20 DIMECRES 21 DIJOUS 22 DIVENDRES 23
1r Plat Crema de carbassó i porro Tirabuixons amb espinacs tendres i all

saltats
Patata i mongeta tendra Llenties guisades amb verdures Amanida d’enciam, pastanaga i remolatxa

ratllades, ou bullit i maionesa

2n Plat

Filet de peix arrebossat amb
tomàquet, blat de moro, ceba tendra i 
olives

Truita de patates amb tomàquet amanit Carn magra  amb xampinyons Broqueta de lluç amb tomàquet cherry al 
forn amb patata palla

Paella de verdures i peix

Postres Poma Pera Llesques de taronja amb rajolí de me Mandarines Iogurt

DILLUNS 26 DIMARTS 27 DIMECRES 28 DIJOUS 1 DIVENDRES 2

1r Plat
Sopa de verdures amb sèmola Canelons d'espinacs amb beixamel i 

formatge
Crema de verdures

2n Plat Rodó de vedella amb puré de
patata i créixens

Gall dindi al forn amb tomàquet amanit Ous al forn amb llesques de patata i
tomàquetPostres Bol de poma i pera Mandarines Plàtan

DILLUNS 26 DIMARTS 27 DIMECRES 28 DIJOUS 1 DIVENDRES 2

1r Plat
Arròs amb salsa de tomàquet i orenga Amania catalana (enciam, ceba, tomàquet, 

olives, pernil cuit, fuet i bull)

2n Plat

Bastonets de lluç al forn amb enciam,
pastanaga ratllada i blat de moro ***

Cigrons bullits amb oli, all i julivert

Postres Iogurt Taronja

DILLUNS 5 DIMARTS 6 DIMECRES 7 DIJOUS 8 DIVENDRES 9

1r Plat

Arròs tres delícies (pastanaga, truita, 
pèsols)

Minestra de verdures (pastanaga,
mongeta tendra, porro, carxofa i carbassó

Llenties guisades amb verdures Sopa de peix amb rostes de pa Macarrons amb salsa de tomàquet i bolets

2n Plat
Llom de porc al forn amb amanida 
d'enciam, poma, panses i nous

Estofat de patates i sèpia Truita a la francesa amb tomàquet amanit 
i olives

Pollastre rostit amb allada amb patata dau 
al vapor i escarola

Peix fregit (enfarinat) amb enciam, 
remolatxa i blat de moro

Postres Taronja Pera Mandarines Macedònia de fruita de temporada Iogurt

DILLUNS 12 DIMARTS 13 DIMECRES 14 DIJOUS 15 DIVENDRES 16
1r Plat Llacets amb salsa de tomàquet i bròquil Cigrons guisats amb espinacs Arros de verdures Pastís de puré de patata gratinat Crema de porro i pastanaga

2n Plat
Truita de formatge amb enciams variats i 
olives

Bunyols de bacallà amb pastanaga 
ratllada i blat de moro

Pollastre al forn amb escarola i 
tomàquets cherry

Filet de peix al forn amb salsa de tomàquet 
i olives

Botifarra a la planxa amb mongetes seques

Postres Bol de poma i pera amb suc de llimona Taronja Macedònia de fruita de temporada Mandarines Iogurt

DILLUNS 19 DIMARTS 20 DIMECRES 21 DIJOUS 22 DIVENDRES 23

1r Plat

Crema de carbassó i porro Tirabuixons amb espinacs tendres i all
saltats

Patata i mongeta tendra Llenties guisades amb verdures Amanida d’enciam, pastanaga i remolatxa
ratllades, ou bullit i maionesa

2n Plat

Filet de peix arrebossat amb
tomàquet, blat de moro, ceba tendra i 
olives

Truita de patates amb tomàquet amanit Carn magra  amb xampinyons Broqueta de lluç amb tomàquet cherry al 
forn amb patata palla

Paella de verdures i peix

Postres Poma Pera Llesques de taronja amb rajolí de me Mandarines Iogurt

DILLUNS 26 DIMARTS 27 DIMECRES 28 DIJOUS 29 DIVENDRES 30
1r Plat

2n Plat
Postres
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