
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
1 2 3 4 5

Macarrons amb salseta de 

bolets

Sopa minestrone amb 

verdures i pasta petita

Arròs amb verduretes i 

cúrcuma

Cigrons estofats amb 

espinacs, pastanaga i ceba

Verdura tricolor amb raig 

d'oli d'oliva

Hamburguesa vegetal amb 

enciam i pastanaga

Contracuixa de pollastre al 

forn amb ceba juliana i 

patata dau

Lluç al forn amb enciam i 

tomàquet

Truita a la francesa amb 

enciam i olives

Mandonguilles guisades 

amb la seva salsa

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt sense lactosa Fruita del temps Fruita del temps
8 9 10 11 12

Llenties estofades amb 

carbassó i pastanaga 
Espirals amb tomàquet

Mongeta tendra amb 

patata i raig d'oli d'oliva
Arròs amb tomàquet

Crema de mongetes seques 

amb carbassó

Lluç al forn amb ceba i 

patates panaderes

Truita d'espinacs i patata 

amb enciam i olives

Pernilets de pollastre al forn 

amb ceba, pèsols i 

xampinyons

Hamburguesa mixta amb 

enciam i blat de moro

Pit de gall d'indi a la planxa 

amb enciam i tomàquet

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt sense lactosa Fruita del temps Fruita del temps
15 16 17 18 19

Arròs 3 vegetals amb 

pastanaga, pèsols i blat de 

moro

Brou vegetal amb galets
Llaços de colors a la 

napolitana

Minestra de verdures amb 

raig d'oli d'oliva

Mongetes seques estofades 

amb verdures

Salsitxes de porc amb salsa 

de tomàquet

Hamburguesa vegetal amb 

enciam i pastanaga

Porcions d'abadejo amb 

salsa verda i patates dau

Pit de pollastre a la planxa 

amb enciam i remolatxa

Truita de patates amb 

enciam i brots de soja

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt sense lactosa Fruita del temps Fruita del temps
22 23 24 25 26

Macarrons amb sofregit de 

verdures

Pèsols amb patata i raig d'oli 

d'oliva

Llenties estofades amb 

verduretes
Arròs a la cassola 

Crema de carbassa amb 

crostons de pa torrat

Pit de pollastre al forn amb 

salsa de tomàquet

Magra de porc guisada 

amb bolets

Truita de carbassó i patata 

amb enciam i olives

Porcions de lluç al forn amb 

all i julivert amb enciam i 

blat de moro

Pit de pollastre al forn amb 

enciam i tomàquet

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt sense lactosa Fruita del temps Fruita del temps
29 30 31
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