
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
5-10 6-10 7-10 8-10 9-10

Arrós amb tomàquet Crema de carbassa Escudella de pasta Pèsol, patata i pastanaga Cigrons amb raig oli oliva 

Truita d'espinacs amb tomàquet 

i olives 

Macarrons integrals gratinats 

amb salsa de tomàquet, carn 

picada i formatge

Pollastre arrebossat amb patates 

xips 

Costella de porc al forn amb 

tomàquet i olives 

Bacallà al forn amb mussolina 

d'alls 

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita 
Sopar Sopar Sopar Sopar Sopar

Purè de verdures i llegums llenties amb verdures Col.liflor amb patata Espirals amb salsa de tomàquet Crema de verdura 

Llom a la planxa amb enciam i tomàquet 
Lluç al forn amb coixi de patata i tomàquet 

i pastanaga rallada

Truita de pernil dolç i formatge amb 

enciam i olives 
Filet de lluç al forn amb tomàquet i enciam biquinis amb pernil dolç i formatge 

Fruita iogurt Iogurt Fruita Fruita 

12-10 13-10 14-10 15-10 16-10

Escudella amb pasta Mongeta tendra i patata 
Crema de verdura i trossets de 

pa 
Àrros amb salsa de bolets

Hamburguesa de pollastre amb 

patates estofades

Carn magra al forn amb ceba 

amb enciam i pastanaga
Fideuà 

Lluç al forn amb ceba enciam i 

olives

Iogurt Fruita Fruita Fruita 

Sopar Sopar Sopar Sopar

Pèsols amb pernil 
Àrròs blanc amb una mica de salsa de 

tomàquet natural 
Sopa de caldo amb estrelletes Crema de carbassò 

Truita de carbassò  amb enciam i 

tomàquet 

Llenguado enfarinat amb enciam i 

pastanaga 

Hamburguesa de vedella  tomàquet i 

olives 
Pa tomàquet amb embotit 

Fruita iogurt Fruita Fruita 

19-10 20-10 21-10 22-10 23-10

Llaçets amb salsa formatge
Mongetes seques amb rostes de 

cansalada
Sopa de rap amb pistons Col.liflor amb patata 

Arrós amb carbassó, nap i 

pastanaga

Mussola al forn amb enciam i 

pastanaga 
Botifarra amb tomàquet i olives

Pollastre al forn amb salsa de 

taronja amb enciam i tomàquet 

Estofat de vedella amb 

pastanaga 

Filet de limanda arrebossada 

amb enciam i tomàquet 

Fruita Fruita iogurt Fruita Fruita 

Sopar Sopar Sopar Sopar Sopar

Crema de carbassa Mongeta tendra i patata cigrons saltejats amb carbassò Àrros 3 delicies amb maionesa Amanida de tomàquet, cogombre i olives 

Pit  de pollastre arreboossat amb 

tomàquet i enciam 

Truita de pernil dolç amb enciam i blat de 

moro 

Filet de lluç al forn amb coixi de patata i 

enciam i tomàquet 

Croquetes de bacallà amb enciam i 

tomàquet 
Pizza de tonyina 

Fruita Fruita Fuita Fruita Fruita 

26-10 27-10 28-10 29-10 30-10

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

Mandonguilles guisades amb 

tomàquet i olives 

Bacallà al forn amb panses i 

pinyons 
Arròs a la cassola amb pollastre

Carn magra amb salsa de poma 

amb tomàquet i cogombre 

Varetes de lluç al forn amb 

enciam i pastanaga 

iogurt Fruita Fruita Iogurt Fruita 
Sopar Sopar Sopar Sopar Sopar

Guisat de llenties amb ceba i pastanaga Broquil amb patata Sopa de estrelletes Purè de patata natural gratinat Amanida de tomàquet, advocat i olives 

Tires de calamar amb enciam i pastanaga 

rallada 

salsitxes al forn amb tomàquet amanit i 

olives 

Hamburguesa de vedella amb pastanaga 

rallada

Filet de llenguado al forn amb enciam i 

tomàquet 

rollets de pernil dolç i formatge amb 

enciam i tomàquet 

Fruita iogurt iogurt Fruita Fruita 

Què menjarem?

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

sal iodada
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