
El pa integral és ideal per acompanyar els 
nostres plats.
—
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
—
Les verdures, fruites i hortalisses 
són ecològiques, de temporada, locals i/o de 
proximitat.

Les verdures podran patir canvis segons  la 
disponibilitat de les collites.
—
La fruita fresca que no falti! 
Aquest mes: meló, préssec, nectarina, raïm, poma, pera, 
plàtan

Menú Basal 
Setembre ‘19

Setmana 1

Dilluns 09 Dimarts 10 Dimecres 11 Dijous 12 Divendres 13

FESTA FESTA

Macarrons napolitana
Ou dur sobre llit 
d’enciam, tomàquet, 
pastanaga i olives negres
Fruita fresca

Arròs amb pastanaga, 
pèsols i blat de moro
Pollastre al ajillo i amanida  
tomàquet, cogombre i 
sèsam
Iogurt natural

Setmana 2

Arròs amb tomàquet
Pollastre  amb ceba, 
pastanaga i fonoll al forn 
Fruita fresca

Dilluns 16

Espirals a la putanesca 
(tomàquet, olives 
negres, tàperes)
Salmó al forn amb 
anet i amanida 
d’enciam, pastanaga i 
sèsam
Fruita fresca

Dimarts 17

Empedrat de llenties 
(tomàquet, blat de moro 
verat en llauna, olives) 
Truita de carbassó i ceba i 
amanida d’enciam i sèsam  
Fruita fresca

Dimecres 18 Dijous 19

Patata i mongeta amb oli i 
orenga
Lluç al forn amb all i 
julivert i amanida de 
tomàquet, pastanaga i 
pipes
Iogurt natural

Divendres 20

Crema de carbassó 
fresqueta
Hamburguesa de 
vedella i patates rosses
Fruita fresca

Setmana 3

Dilluns 23

Amanida d’arròs 
(enciam, tomàquet cru, 
pastanaga ratllada, blat 
de moro i olives verdes)
Bacallà amb ceba 
confitada
Fruita fresca

Dimarts 24

Cigrons amb ceba i 
pastanaga
Ous amb tomàquet i 
formatge gratinat
Fruita fresca

Dimecres 25

Bleda i patata saltejada a 
l'allet
Llom de porc rostit amb 
ceba, pastanaga i tomàquet 
Fruita fresca 

Dijous 26

Fideus a la cassola amb 
pollastre,
 i amanida d'enciam, 
tomàquet, pastanaga, 
pebrot vermell pipes i 
olives
Iogurt natural

Divendres 27

Patata freda (amb 
tomàquet, ou dur i olives 
negres)
Peix fresc local i amanida 
d’enciam, pastanaga, 
cogombre i sèsam
Fruita fresca
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FESTA



Per tal que l’alimentació del vostre fill o filla sigui ben equilibrada i variada és important saber què ha dinat i 
complementar-ho amb el  sopar a casa. Per ajudar-vos us informem de quins aliments hauria de tenir el sopar i us 
suggerim alguns plats. Esperem que us sigui útil i que us animeu a tastar algunes de les propostes de plats!
En groc, farinacis i feculents: blat, arròs, mil, fajol, polenta, patata, moniato,... En verd: verdures, hortalisses i 
fruita. En vermell, aliments proteics: llegum, ou, peix, fruita seca i llavors i carn. En blau, lactis: iogurt, mató, 
formatge, llet,...

Sabies que...

Es calcula que a Catalunya - en comerços alimentaris, restauració i llars - , llencem més de 260 mil tones 
d'aliments a l'any (uns 35 kg/persona i any).  Aprofitar les restes d'altres àpats hauria de ser un hàbit en totes les 
cuinesdomèstiques. I les croquetes són un plat d'aprofitament per excel•lència.
Croquetes d’aprofitament! Com a casa res! 
En què s’assembla una croqueta feta a casa amb una croqueta precuinada? En res de res! Per això, les croquetes 
en el menú escolar si no hi són: molt millor.A l’escola no les podem fer en condicions segures, perquè no disposem 
de sala freda ni tampoc del temps per elaborar-les; si volem posar croquetes, cal comprar-les ja fetes i les 
croquetes precuinades, ja són una altra història: ni són un recurs d’aprofitament alimentari ni són saludables 
perquè són un producte ultraprocessat (i que no us enganyin: ni són casolanes ni són de l’avia!).
De croquetes casolanes n’hi ha de totes menes, és una menja pensada per no tirar res, per no malbaratar, i les 
podem fer de carn d’olla, de pollastre rostit, de peix al forn o a la brasa, de llegum del caldo, de verdures,... I totes 
estan boníssimes. Proveu-les de fer amb farina integral i amb pa ratllat fet per vosaltres (pa que us hagi sobrat i 
hagi quedat sec). Amb poca matèria en surten moltes! I si no us les mengeu en un àpat, les podeu congelar (sense 
fregir) i així les teniu llestes per fregir o coure al forn, amb el gratinador, un dia que arribeu tard a casa.
Acompanyades d’una bona amanida o d’una crema de verdura de primer, teniu un sopar que agradarà a tothom.
Ep!! I una altra cosa molt important, tota la família ha d’ajudar a formar les croquetes, hi ha feina per tothom, en 
cadena: fer el xurro, tallar el xurro en croquetes, mullar-les a l’ou, arrebossar-les amb el pa ratllat. Ben 
organitzades, serà un plis plas! I us ho passareu bé fent-les i menjant-les!

El sopar a casa
Setembre ‘19

Setmana 1

Dilluns 09 Dimarts 10 Dimecres 11 Dijous 12 Divendres 13

FESTA FESTA FESTA

Amanida russa (patata, 
pèsols, pastanaga, 
mongeta, verat en llauna, 
olives)
Croquetes de peix (per 
aprofitar les sobres del 
peix al forn del cap de 
setmana)
Préssec

Dhal (sopa de llenties 
vermelles i verdura)
Espirals amb pesto 
(alfàbrega, pinyons torrats, 
anacards, oli d’oliva)
Raïm

Setmana 2

Fajol
Amanida
Peix blanc
Lacti 

Dilluns 16

Patata
Verdura
Ou 
Fruita

Dimarts 17

Pasta
Amanida
Peix blanc
Lacti

Dimecres 18 Dijous 19

Amanida d’enciam, 
tomàquet, pastanaga, 
sèsam i ou dur
Croquetes de mill i 
verdures 
Meló 

Divendres 20

Arròs saltejat amb 
panses i nous 
Humus de cigró i 
remolatxa amb 
bastonets de cogombre
Nectarina

Setmana 3

Dilluns 23

Patata
Verdura
Ou
Fruita

Dimarts 24

Crema de carbassa 
amb pipes torrades
Croquetes de pollastre 
(per aprofitar les 
sobres del pollastre al 
forn del cap de 
setmana) i amanida
Iogurt natural amb 
canyella

Dimecres 25

Arròs
Amanida
Peix
Lacti

Dijous 26

Mill
Verdura
Ou
Fruita

Divendres 27

Fajol saltejat amb verdures
(per aprofitar restes de 
verdures)
Paté de llenties i nous amb 
bastonets de pastanaga
Raïm
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El pa, la pasta i la farina són aptes per a celíacs.
—
Els llegums i l’arròs és ecològic.
—
Les verdures, fruites i hortalisses 
són ecològiques, de temporada, locals i/o de 
proximitat.

Les verdures podran patir canvis segons  la 
disponibilitat de les collites. 
—
La fruita fresca que no falti! 
Aquest mes: síndria, meló, préssec, nectarina, 
raïm, poma, pera, plàtan

Menú sense gluten
Setembre 19

Setmana 1

Dilluns 09 Dimarts 10 Dimecres 11 Dijous 12 Divendres 12

Macarrons napolitana
Ou dur sobre llit 
d’enciam, tomàquet, 
pastanaga i olives negres
Fruita fresca

Arròs amb pastanaga, 
pèsols i blat de moro
Pollastre al ajillo i amanida  
tomàquet, cogombre i 
sèsam
Iogurt natural

Setmana 2

Arròs amb tomàquet
Pollastre  amb ceba, 
pastanaga i fonoll al forn 
Fruita fresca

Dilluns 16 Dimarts 6
Espirals a la putanesca 
(tomàquet, olives negres, 
tàperes)
Salmó al forn amb anet i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i sèsam
Fruita fresca

Dimecres 7 Dijous 8

Patata i mongeta amb oli i 
orenga
Lluç al forn amb all i 
julivert
 i amanida de tomàquet, 
pastanaga i pipes
Iogurt natural

Divendres 9

Crema de carbassó 
fresqueta
Hamburguesa de 
vedella i patates rosses
Fruita fresca

Setmana 3

Dilluns 23 

Amanida d’arròs 
(enciam, tomàquet cru, 
pastanaga ratllada, blat 
de moro i olives verdes)
Bacallà amb ceba 
confitada
Fruita fresca

Dimarts 24

  Cigrons amb ceba i 
pastanaga
Ous amb tomàquet i 
formatge gratinat
Fruita fresca

Dimecres 25

Bleda i patata saltejada a 
l'allet
Llom de porc rostit amb 
ceba, pastanaga i tomàquet 
Fruita fresca 

Dijous 26

Fideus a la cassola amb 
pollastre,
 i amanida d'enciam, 
tomàquet, pastanaga, 
pebrot vermell pipes i 
olives
Iogurt natural

Divendres 27

Patata freda (amb 
tomàquet, ou dur i olives 
negres)
Peix fresc local i amanida 
d’enciam, pastanaga, 
cogombre i sèsam
Fruita fresca
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Empedrat de llenties 
(tomàquet, blat de 
moro verat en llauna, 
olives) 
Truita de carbassó i 
ceba i amanida 
d’enciam i sèsam  

FESTA FESTA FESTA



El pa integral és ideal per acompanyar els 
nostres plats.
—
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
—
Les verdures, fruites i hortalisses 
són ecològiques, de temporada, locals i/o de 
proximitat.

Les verdures podran patir canvis segons  la 
disponibilitat de les collites. 
—
La fruita fresca que no falti! 
Aquest mes: síndria, meló, préssec, nectarina, raïm, 
poma, pera, plàtan

Menú sense lactis
Setembre 19

Setmana 1

Dilluns 09 Dimarts 10 Dimecres 11 Dijous 12 Divendres 13

Macarrons napolitana
Ou dur sobre llit 
d’enciam, tomàquet, 
pastanaga i olives negres
Fruita fresca

Arròs amb pastanaga, 
pèsols i blat de moro
Pollastre al ajillo i amanida  
tomàquet, cogombre i 
sèsam
Iogurt de soja

Setmana 2

Arròs amb tomàquet
Pollastre  amb ceba, 
pastanaga i fonoll al forn 
Fruita fresca

Dilluns 16 Dimarts 17

Empedrat de llenties 
(tomàquet, blat de moro 
verat en llauna, olives) 
Truita de carbassó i ceba i 
amanida d’enciam i sèsam  
Fruita fresca

Dimecres 18 Dijous 19

Patata i mongeta amb oli i 
orenga
Lluç al forn amb all i 
julivert
 i amanida de tomàquet, 
pastanaga i pipes
Iogurt de soja

Divendres 20

Crema de carbassó 
fresqueta (sense lactis)
Hamburguesa de 
vedella i patates rosses
Fruita fresca

Setmana 3

Dilluns 23

Amanida d’arròs 
(enciam, tomàquet cru, 
pastanaga ratllada, blat 
de moro i olives verdes)
Bacallà amb ceba 
confitada
Fruita fresca

Dimarts 24

 Cigrons amb ceba i 
pastanaga
Ous amb tomàquet i pa 
ratllat gratinat
Fruita fresca

Dimecres 25

Bleda i patata saltejada a 
l'allet
Llom de porc rostit amb 
ceba, pastanaga i tomàquet 
Fruita fresca 

Dijous 26

Fideus a la cassola amb 
pollastre,
 i amanida d'enciam, 
tomàquet, pastanaga, 
pebrot vermell pipes i 
olives
Iogurt de soja

Divendres 27

Patata freda (amb 
tomàquet, ou dur i olives 
negres)
Peix fresc local i amanida 
d’enciam, pastanaga, 
cogombre i sèsam
Fruita fresca
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Espirals a la putanesca 
(tomàquet, olives negres, 
tàperes)
Salmó al forn amb anet i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i sèsam
Fruita fresca

FESTA FESTA FESTA



El pa integral és ideal per acompanyar els 
nostres plats.
—
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
—
Les verdures, fruites i hortalisses 
són ecològiques, de temporada, locals i/o de 
proximitat.

Les verdures podran patir canvis segons  la 
disponibilitat de les collites.  
—
La fruita fresca que no falti! 
Aquest mes: síndria, meló, préssec, nectarina, 
raïm, poma, pera, plàtan

Menú sense sense peix
Setembre 19

Setmana 1

Dilluns 09 Dimarts 10 Dimecres 11 Dijous 12 Divendres 13

Macarrons napolitana
Ou dur sobre llit 
d’enciam, tomàquet, 
pastanaga i olives negres
Fruita fresca

Arròs amb pastanaga, 
pèsols i blat de moro
Pollastre al ajillo i amanida  
tomàquet, cogombre i 
sèsam
Iogurt natural

Setmana 2

Arròs amb tomàquet
Pollastre  amb ceba, 
pastanaga i fonoll al forn 
Fruita fresca

Dilluns 16 Dimarts 17

Empedrat de llenties 
(tomàquet, blat de moro i 
olives) 
Truita de carbassó i ceba i 
amanida d’enciam i sèsam  
Fruita fresca

Dimecres 18 Dijous 19

Patata i mongeta amb oli i 
orenga
Truita a la francesa amb 
orenga
 i amanida de tomàquet, 
pastanaga i pipes
Iogurt natural

Divendres 20

Crema de carbassó 
fresqueta
Hamburguesa de 
vedella i patates rosses
Fruita fresca

Setmana 3

Dilluns 23 

Amanida d’arròs 
(enciam, tomàquet cru, 
pastanaga ratllada, blat 
de moro i olives verdes)
Pollastre amb ceba 
confitada
Fruita fresca

Dimarts 24

Cigrons amb ceba i 
pastanaga
Ous amb tomàquet i 
formatge gratinat
Fruita fresca

Dimecres 25

Bleda i patata saltejada a 
l'allet
Llom de porc rostit amb 
ceba, pastanaga i tomàquet 
Fruita fresca 

Dijous 26

Fideus a la cassola amb 
pollastre,
 i amanida d'enciam, 
tomàquet, pastanaga, 
pebrot vermell pipes i 
olives
Iogurt natural

Divendres 27

Patata freda (amb 
tomàquet, ou dur i olives 
negres)
Gall dindi arrebossat i 
amanida d’enciam, 
pastanaga, cogombre i 
sèsam
Fruita fresca
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Espirals a la putanesca 
(tomàquet, olives negres, 
tàperes)
Gall dindi al forn i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i sèsam
Fruita fresca

FESTA FESTA FESTA



El pa integral és ideal per acompanyar els 
nostres plats.
—
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
—
Les verdures, fruites i hortalisses 
són ecològiques, de temporada, locals i/o de 
proximitat.

Les verdures podran patir canvis segons  la 
disponibilitat de les collites. 
—
La fruita fresca que no falti! 
Aquest mes: : síndria, meló, préssec, nectarina, 
raïm, poma, pera, plàtan

Menú sense ou
Setembre 19

Setmana 1

Dilluns 09 Dimarts 10 Dimecres 11 Dijous 12 Divendres 13

Macarrons napolitana
Peix a la planxa i amanida 
d’enciam, tomàquet, 
pastanaga i olives negres
Fruita fresca

Arròs amb pastanaga, 
pèsols i blat de moro
Pollastre al ajillo i amanida  
tomàquet, cogombre i 
sèsam
Iogurt natural

Setmana 2

Arròs amb tomàquet
Pollastre  amb ceba, 
pastanaga i fonoll al forn 
Fruita fresca

Dilluns 16 Dimarts 17

Empedrat de llenties 
(tomàquet, blat de moro 
verat en llauna, olives) 
Truita de polenta de 
carbassó i ceba i amanida 
d’enciam i sèsam  
Fruita fresca

Dimecres 18 Dijous 19

Patata i mongeta amb oli i 
orenga
Lluç al forn amb all i 
julivert i amanida de 
tomàquet, pastanaga i 
pipes
Iogurt natural

Divendres 20

Crema de carbassó 
fresqueta
Hamburguesa de 
vedella i patates rosses
Fruita fresca

Setmana 3

Dilluns 23 

Amanida d’arròs 
(enciam, tomàquet cru, 
pastanaga ratllada, blat 
de moro i olives verdes)
Bacallà amb ceba 
confitada
Fruita fresca

Dimarts 24

Cigrons amb ceba i 
pastanaga
Pastís de polenta amb 
tomàquet i formatge 
gratinat
Fruita fresca

Dimecres 25

Bleda i patata saltejada a 
l'allet
Llom de porc rostit amb 
ceba, pastanaga i tomàquet 
Fruita fresca 

Dijous 26

ideus a la cassola amb 
pollastre,
 i amanida d'enciam, 
tomàquet, pastanaga, 
pebrot vermell pipes i 
olives
Iogurt natural

Divendres 27

Patata freda (amb 
tomàquet, blat de moro i 
olives negres)
Peix fresc local i amanida 
d’enciam, pastanaga, 
cogombre i sèsam
Fruita fresca
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Espirals a la putanesca 
(tomàquet, olives negres, 
tàperes)
Salmó al forn amb anet i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i sèsam
Fruita fresca

FESTA FESTA FESTA



El pa, la pasta i la farina són aptes per a celíacs.
—
Els llegums i l’arròs és ecològic.
—
Les verdures, fruites i hortalisses 
són ecològiques, de temporada, locals i/o de 
proximitat.

Les verdures podran patir canvis segons  la 
disponibilitat de les collites. 
—
La fruita fresca que no falti! 
Aquest mes: síndria, meló, préssec, nectarina, 
raïm, poma, pera, plàtan

Menú sense porc
Setembre 19

Setmana 1

Dilluns 09 Dimarts 10 Dimecres 11 Dijous 12 Divendres 13

 Macarrons napolitana
Ou dur sobre llit 
d’enciam, tomàquet, 
pastanaga i olives negres
Fruita fresca

Arròs amb pastanaga, 
pèsols i blat de moro
Pollastre al ajillo i amanida  
tomàquet, cogombre i 
sèsam
Iogurt natural

Setmana 2

Arròs amb tomàquet
Pollastre  amb ceba, 
pastanaga i fonoll al forn 
Fruita fresca

Dilluns 16 Dimarts 17

Empedrat de llenties 
(tomàquet, blat de moro 
verat en llauna, olives) 
Truita de carbassó i ceba i 
amanida d’enciam i sèsam  
Fruita fresca

Dimecres 18 Dijous 19

Patata i mongeta amb oli i 
orenga
Lluç al forn amb all i 
julivert
 i amanida de tomàquet, 
pastanaga i pipes
Iogurt natural

Divendres 20

Crema de carbassó 
fresqueta
Hamburguesa de 
vedella i patates rosses
Fruita fresca

Setmana 3

Dilluns 23

Amanida d’arròs 
(enciam, tomàquet cru, 
pastanaga ratllada, blat 
de moro i olives verdes)
Bacallà amb ceba 
confitada
Fruita fresca

Dimarts 24

Cigrons amb ceba i 
pastanaga
Ous amb tomàquet i 
formatge gratinat
Fruita fresca

Dimecres 25

Bleda i patata saltejada a 
l'allet, amb mongetes 
seques i amanida de 
tomàquet, pastanaga i 
olives

Dijous 26

Fideus a la cassola amb 
pollastre,
 i amanida d'enciam, 
tomàquet, pastanaga, 
pebrot vermell pipes i 
olives
Iogurt natural

Divendres 27

Patata freda (amb 
tomàquet, ou dur i olives 
negres)
Peix fresc local i amanida 
d’enciam, pastanaga, 
cogombre i sèsam
Fruita fresca
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Espirals a la putanesca 
(tomàquet, olives negres, 
tàperes)
Salmó al forn amb anet i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i sèsam
Fruita fresca

FESTA FESTA FESTA



El pa, la pasta i la farina són aptes per a celíacs.
—
Els llegums i l’arròs és ecològic.
—
Les verdures, fruites i hortalisses 
són ecològiques, de temporada, locals i/o de 
proximitat.

Les verdures podran patir canvis segons  la 
disponibilitat de les collites. 
—
La fruita fresca que no falti! 
Aquest mes: síndria, meló, préssec, nectarina, 
raïm, poma, pera, plàtan.

Menú sense carn
Setembre 19

Setmana 1

Dilluns 09 Dimarts 10 Dimecres 11 Dijous 12 Divendres 13

   Macarrons napolitana
Ou dur sobre llit 
d’enciam, tomàquet, 
pastanaga i olives negres
Fruita fresca

Arròs amb pastanaga, 
pèsols i blat de moro
Tofu al ajillo i amanida  
tomàquet, cogombre i 
sèsam
Iogurt natural

Setmana 2

Arròs amb tomàquet
Remenat d’ou  amb ceba, 
pastanaga i fonoll 
Fruita fresca

Dilluns 16 Dimarts 17

Empedrat de llenties 
(tomàquet, blat de moro 
verat en llauna, olives) 
Truita de carbassó i ceba i 
amanida d’enciam i sèsam  
Fruita fresca

Dimecres 18 Dijous 19

Patata i mongeta amb oli i 
orenga
Lluç al forn amb all i 
julivert
 i amanida de tomàquet, 
pastanaga i pipes
Iogurt natural

Divendres 20

Crema de carbassó 
fresqueta
Hamburguesa vegetal i 
patates rosses
Fruita fresca

Setmana 3

Dilluns 23 

Amanida d’arròs 
(enciam, tomàquet cru, 
pastanaga ratllada, blat 
de moro i olives verdes)
Bacallà amb ceba 
confitada
Fruita fresca.

Dimarts 24

Cigrons amb ceba i 
pastanaga
Ous amb tomàquet i 
formatge gratinat
Fruita fresca

Dimecres 25

Bleda i patata saltejada a 
l'allet, amb mongetes 
seques i amanida de 
tomàquet, pastanaga i 
olives

Dijous 26

Fideus a la cassola amb 
llenties,
 i amanida d'enciam, 
tomàquet, pastanaga, 
pebrot vermell pipes i 
olives
Iogurt natural

Divendres 27

Patata freda (amb 
tomàquet, ou dur i olives 
negres)
Peix fresc local i amanida 
d’enciam, pastanaga, 
cogombre i sèsam
Fruita fresca
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Espirals a la putanesca 
(tomàquet, olives negres, 
tàperes)
Salmó al forn amb anet i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i sèsam
Fruita fresca

FESTA FESTA FESTA



El pa, la pasta i la farina són aptes per a celíacs.
—
Els llegums i l’arròs és ecològic.
—
Les verdures, fruites i hortalisses 
són ecològiques, de temporada, locals i/o de 
proximitat.

Les verdures podran patir canvis segons  la 
disponibilitat de les collites. 
—
La fruita fresca que no falti! 
Aquest mes: síndria, meló, préssec, nectarina, 
raïm, poma, pera, plàtan.

Menú vegetarià
Setembre 19

Setmana 1

Dilluns 09 Dimarts 10 Dimecres 11 Dijous 12 Divendres 13

Macarrons napolitana
Ou dur sobre llit 
d’enciam, tomàquet, 
pastanaga i olives negres
Fruita fresca

Arròs amb pastanaga, 
pèsols i blat de moro
Tofu al ajillo i amanida  
tomàquet, cogombre i 
sèsam
Iogurt natural

Setmana 2

Arròs amb tomàquet
Remenat d’ou  amb ceba, 
pastanaga i fonoll 
Fruita fresca

Dilluns 16 Dimarts 17

Empedrat de llenties 
(tomàquet, blat de moro 
verat en llauna, olives) 
Truita de carbassó i ceba i 
amanida d’enciam i sèsam  
Fruita fresca

Dimecres 18 Dijous 19

Patata i mongeta amb oli i 
orenga
Truita a la francesa amb 
orenga i amanida de 
tomàquet, pastanaga i 
pipes
Iogurt natural

Divendres 20

Crema de carbassó 
fresqueta
Hamburguesa vegetal i 
patates rosses
Fruita fresca

Setmana 3

Dilluns 23

Amanida d’arròs 
(enciam, tomàquet cru, 
pastanaga ratllada, blat 
de moro i olives verdes)
Remenat d’ou amb amb 
ceba confitada
Fruita fresca

Dimarts 24

  Cigrons amb ceba i 
pastanaga
Ous amb tomàquet i 
formatge gratinat
Fruita fresca

Dimecres 25

Bleda i patata saltejada a 
l'allet, amb mongetes 
seques i amanida de 
tomàquet, pastanaga i 
olives

Dijous 26

Fideus a la cassola amb 
llenties, i amanida 
d'enciam, tomàquet, 
pastanaga, pebrot vermell 
pipes i olives
Iogurt natural

Divendres 27

Patata freda (amb 
tomàquet, ou dur i olives 
negres)
Seità empanat i amanida 
d’enciam, pastanaga, 
cogombre i sèsam
Fruita fresca

Menús elaborats per la dietista-nutricionista amb núm. de col·legiada en el Codinucat: CAT000701 

Espirals a la putanesca 
(tomàquet, olives negres, 
tàperes)
Cigrons estofats i amanida 
d’enciam, pastanaga i 
sèsam
Fruita fresca

FESTA FESTA FESTA


