
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
14 Setembre 15 Setembre 16 Setembre 17 Setembre 18 Setembre

Arròs amb salsa de tomàquet 

natural 

Macarrons integrals gratinats 

amb salsa de tomàquet, carn 

picada i formatge 

Crema de porros fresca Ensaladilla russa amb maionesa 
Mongetes seques amb un raig 

d'oli

Medalló de lluç al forn amb 

amanida de enciam i blat de 

moro

Croquetes de bacallà amb 

enciam i olives

Estofat de vedella amb patates i 

pastanaga 

Botifarra al forn amb enciam i 

blat de moro

Limanda arrebossada amb 

tomàquet i cogombre

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

Sopar Sopar Sopar Sopar Sopar

Mongeta tendra i patata Amanida russa amb maionesa Espirals amb salsa de tomàquet Crema coliflor Crema de verdura

carn magra amb salsa de poma i 

amanida de tomàquet 

Pollastre al forn amb enciam i 

pastanaga Varetes amb enciam i ceba

Truita de carbassò i ceba amb enciam 

i olives Pizza de verdures 

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita 

21 Setembre 22 Setembre 23 Setembre 24 Setembre 25 Setembre

Patates amb olives i tomàquet 

fresc

Amanida d'arròs amb blat de 

moro, olives, tonyina i salsa rosa
Espaguetis a la carbonara Mongeta tendra i patata 

Mussola al forn amb porro i 

pastanaga 

salsitxes de porc  amb enciam i 

tomàquet 

Croquetes de pollastre amb 

enciam i remolatxa

Cuixa de pollastre al forn amb 

pastanaga i ceba 

Fruita Fruita Fruita iogurt 

Sopar Sopar Sopar Sopar

Sopa amb pasta Col.liflor amb patata Crema de verdura  Amanida de tomàquet i formatge fresc 

Carn magra amb ceba amb  enciam i 

pastanaga

Rodanxa de lluç al forn amb llimona i 

enciam i olives

truita de patata i ceba amb tomàquet 

amanit Pizza de franfurt 

Fruita Iogurt Fruita Fruita

28 Setembre 29 Setembre 30 Setembre 1 Octubre 2 Octubre

Macarrons integrals gratinats 

amb salsa de tomàquet, carn 

picada i formatge

Mongetes seques amb un raig 

d'oli
Àrros amb salsa de tomàquet Col.liflor amb patata Crema de carbassó

Croquetes de bacallà amb 

enciam i remolatxa

Bistec d'au amb salsa de bolets 

amb tomàquet i olives 

Lluç al forn amb enciam i 

tomàquet 

Vedella  arrebossada amb 

tomàquet al forn i orenga 

Patates estofades amb magra de 

porc 

iogurt Fruita Iogurt Fruita Fruita

Sopar Sopar Sopar Sopar Sopar

Broquil amb patata Sopa amb pasta Crema de verdures Espirals amb salsa d'espinacs Amanida completa

Pit de pollastre al forn amb carbassò 

al forn 

Raves de calamar amb enciam i 

pastanaga

Salsitxes de pollastre amb tomàquet  i 

ceba

Llimanda al forn amb tomàquet i 

orenga Pizza carbonara

Iogurt Fruita Fruita Fruita Iogurt

Què menjarem?
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Cuinem amb 
sal iodada


