
Desembre 17

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

4 Desembre 5 Desembre 6 Desembre 7 Desembre 8 Desembre

Llenties amb tomàquet i pastanaga Arròs amb salsa de tomàquet

Lluç arrebossat amb amanida 

d'enciam

Carn magra al forn amb amanida 

de tomàquet

Fruita Fruita

Sopar Sopar Sopar Sopar Sopar

Escudella amb pasta Crema de carbassó

Pilotilles del caldo Bunyols de bacallà 

Fruita del temps Iogurt

11 Desembre 12 Desembre 13 Desembre 14 Desembre 15 Desembre

Macarrons gratinats amb salsa de 

tomàquet, carn picada i formatge
Arròs amb salsa de bolets Patata i coliflor Escudella amb pasta Cigrons amb un raig d'oli

Croquetes de bacallà amb amanida 

d'enciam i pastanaga

Botifarra  amb amanida de 

tomàquet, ceba i olives

Hamburguesa de vedella amb 

amanida d'enciam i blat de moro 

Pit de pollastre arrebossat amb 

patates xips
Bacallà al forn amb espinacs

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

Sopar Sopar Sopar Sopar Sopar

Patata, mongeta tendra i pastanaga Escudella amb pasta Espirals amb xampinyons Crema de porros Enciam, tomàquet i mozzarella

 Filets de pit de pollastrea la planxa  Truita a la francesa  Llucet enfarinat i fregit  Costelles de xai amb enciam  Entrepà calent de llom 

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita 

18 Desembre 19 Desembre 20 Desembre 21 Desembre 22 Desembre

Patata i mongeta tendra
Crestes de tonyina amb amanida 

d'enciam
Escudella amb pasta Pica pica

Raves de calamar amb amanida de  

tomàquet i pastanaga
Mongetes seques amb cansalada

Pilotilles de vedella i amanida 

d'enciam i pastanaga
ELECCIONS Canelons

Fruita Pressec en almívar Fruita Postres de Nadal

Sopar Sopar Sopar Sopar Sopar

Arròs amb salsa de tomàquet
Raviolis (scarn, verdures o formatge) amb 

salsa de tomàquet
Crema de carbassa Patates rosses

Hamburguesa de pollastre Lluç al forn (o llenguado, o bruixa….) Truita de patates Ou ferrat

Iogurt Fruita Fruita Fruita 

Els dijous hi haurà pa integral pe talr d'oferir més variietat, per conèixer nous sabors i augmentar la quantitat de fibra

                                                     Què menjarem?                                          

Podeu acompanyar els àpats amb dues llesques
 de pa de barra. Els dijous hi ha pa integral

Menú supervisat per Dolors Borau

Dietista Col. Nº CAT000215 Lladó 
Cuinem amb sal iodada


