
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
11-01 12-01 13-01 14-01 15-01

Llaçets amb salsa formatge
Mongetes seques amb rostes de 

cansalada
Sopa de rap amb pistons Col.liflor amb patata Arrós amb carbassó i pastanaga

Mussola al forn amb enciam i 

pastanaga 
Botifarra amb tomàquet i olives

Pollastre al forn amb salsa de 

taronja amb enciam i ceba 

Estofat de vedella amb 

pastanaga i tomàquet amb 

orenga 

Filet de limanda arrebossada 

amb enciam i olives

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita 

Sopar Sopar Sopar Sopar Sopar

Mongeta tendra i patata Sopa de pasta Llenties amb un raig d'oli Macarrons amb tomàquet Crema de xampinyons 

Pit  de pollastre arreboossat amb 

tomàquet i blat de moro

Truita de carbassò amb enciam i 

pastanaga 

Filet de lluç al forn amb coixi de patata i 

tomàquet amb olives

Croquetes de bacallà amb enciam i 

remolatxa
Pizza de tonyina 

Iogurt Fruita Fuita Fruita Iogurt

18-01 19-01 20-01 21-01 22-01

Mongeta tendra i patata Llenties amb un raig d'oli Crema de pastanaga Espirals amb salsa de tomàquet Cigrons amb carbassó i ceba

Mandonguilles de vedella 

guisades amb tomàquet i olives 

Bacallà al forn amb panses i 

pinyons i enciam i blat de moro

Arròs a la cassola amb pollastre 

i enciam

Carn magra amb salsa de poma 

amb tomàquet i cogombre 

Varetes de lluç al forn amb 

enciam i pastanaga 

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita 

Sopar Sopar Sopar Sopar Sopar

Sopa de pasta Bròquil amb patates Pèsol saltejat amb pernil Purè de patata Crema de verdura 

Tires de calamar amb enciam i pastanaga Salsitxes al forn amb tomàquet  i olives 
Filet de limanda al forn amb enciam i 

tomàquet

Hamburguesa de vedella amb enciam i 

pastanaga
Pizza carbonara 

Fruita iogurt iogurt Fruita Fruita 

25-01 26-01 27-01 28-01 29-01

Àrros a la milanesa Crema de carbassó Espaguetis a la carbonara 
Patata, pastanaga, pèsol i 

mongeta tendra
Escudella de pasta

Truita de patata amb tomàquet i 

olives 

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i blat de moro

Filet de lluç al forn amb 

tomàquet i cogombre 

Pollastre rostit al forn amb 

verdures  amb enciam i 

pastanaga

Mongetes seques estofades amb 

verdura i tomàquet amb orenga

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita 

Sopar Sopar Sopar Sopar Sopar

Mongeta tendra i patata Arròs blanc amb pernil dolç i ceba Crema de verdura Llenties amb verdures Amanida de tomàquet i cogombre 

Filet de limanda al forn amb enciam i 

pastanaga 
Pollastre al forn amb tomàquet i orenga Truita d'espinacs amb tomàquet i olives Bacallà al forn amb enciam i tomàquet Pizza de verdures 

Fruita Iogurt Fruita Iogurt Fruita 

Què menjarem?

Escoles 
Menú supervisat per Roser  Vilaseca
Dietista Col. Nº CAT000405 Cuinem amb 

sal iodada

0000001


