
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
4 Novembre 5 Novembre 6 Novembre 7 Novembre 8 Novembre

Escudella amb pasta Mongeta tendra i patata Espaguettis a la napolitana Arròs amb pastanaga, carbassò, 

Pilotilles de vedella amb 

tomàquet i blat de moro

Pollastre al forn amb enciam i 

tomàquet  

Truita de carbassò amb enciam i 

remolatxa 
Bacallà forn amb espinacs 

Iogurt Fruita Fruita Fruita 

Sopar Sopar Sopar Sopar Sopar

Purè de patates gratinat Sopa amb pasta Pèsols amb pernil i ceba Crema de carbassò 

truita francesa amb enciam i olives filet halibut al forn amb enciam i tomàquet Hamburguesa de pollastre tomàquet i olives Biquinis 

iogurt iogurt Fruita Fruita 

11 Novembre 12 Novwmbre 13 Novembre 14 Novembre 15 Novembre

amanida d'enciam, tomàquet, 

pastanaga, olives, blat de moro, 

ou dur 

Col.liflor amb patata Arròs 3 delicies amb maionesa Escudella amb pasta
Cigrons amb verdures (carbassò, 

ceba, tomàquet)

Macarrons integrals gratinats 

amb salsa de tomàquet natural, 

carn picada i formatge

Rostit de gall d'indi amb 

xampinyons 

Medallò de lluç al forn amb 

enciam i pastanaga rallada

Carn magra al forn amb enciam i 

tomàquet 

Croquetes de bacallà amb 

enciam i olives 

Fruita Fruita iogurt Fruita Fruita 

Sopar Sopar Sopar Sopar Sopar

Mongeta tendra i patata Sopa amb pasta Crema de porros Arros amb salsa de tomàquet casolana Amanida variada

Filet de lluç al forn amb tomàquetal forn 
Sèpia saltejada amb all i julivert i tomàquet 

amanit 
Pilotilles de vedella  amb enciam i olives Limanda al forn amb enciam i pastanaga Entrepà calent de pernil dolç i formatge

Iogurt Iogurt Fruita Fruita Fruita 

18 Novembre 19 Novembre 20 Novembre 21 Novembre 22 Novembre

Àrros amb salsa de tomàquet 

natural 
Patates gratinades Sopa de peix amb arròs 

Espirals amb salsa de tomàquet i 

ceba 
Escudella amb pasta 

Truita de carbassò amb enciam i 

olives 

Filet de lluç al forn amb 

tomàquet al forn 
Llenties amb rostes de cansalada

Hamburguesa de vedella 

tomàquet i olives 

Pit de pollastre arrebossat amb 

tomàquet i blat de moro 

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

Sopar Sopar Sopar Sopar Sopar

Sopa anb pasta Col.liflor amb patata Purè de patata gratinat Pèsols amb pernil i ceba Crema de verdures

Filet de pollastre amb xampinyons saltejats
Croquetes de pollastre amb enciam i 

tomàquet 

Salmó a la planxa amb amanida de tomàquet i 

cogombre 

Truita de pernil de formatge amb enciam i 

tomàquet 
Pizza

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

25 Novembre 26 Novembre 27 Novembre 28 Novembre 29 Novembre

Pèsol, patata i pastanaga Arròs amb verdures Escudella de pasta Mongetes amb raig oli Crema de carbassa

Tires de calamar amb enciam i i 

olives 

Mussola al forn amb enciam i 

tomàquet 

Pollastre al forn amb enciam i 

blat de moro 

Botifarra al forn amb tomàquet i 

olives 
Fideuà de peix 

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita 

Sopar Sopar Sopar Sopar Sopar

Hummus de cigrons amb pastanaga Mongeta i patata Arròs amb verdures Amanida verda variada amb tonyina Amanida completa

gall d'indi a la planxa amb amanida d'enciam i 

pastanaga

croquetes de pernil  amb tomàquet  i blat de 

moro 
Ou ferratamb enciam i tomàquet  Tallarines saltejades amb verdures Entrepà calent de pernil dolç i formatge

Iogurt Fruita Fruita Fruita Iogurt

Què menjarem?
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