
El pa integral és ideal per acompanyar els nostres plats.
—
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
—
Les llegums, per la seva composició nutricional rica en 
hidrats de carboni i en proteïnes, poden constituir un 
plat únic, o es poden acompanyar d’una amanida o crema 
d’hortalisses.
_ 
Les verdures, fruites i hortalisses són ecològiques, de 
temporada, locals i/o de proximitat.
_
El peix, en ser fresc, no podem saber quin será fins fel 
moment de la comanda. 

Menú Basal 
Març’21

Setmana 1

Dimecres 03 Dijous 04 Divendres 05

  

Arròs a la paella amb 
verdures
Gall dindi al ajillo, i 
amanida de pastanaga i 
remolatxa
Iogurt natural

  

Estofat de patata, pèsols i 
sèpia, i amanida d’enciam, 
pastanaga, remolatxa, blat 
de moro i olives 
Fruita fresca

Crema de carbassó
Pollastre al forn amb patata 
al caliu i tast d’ amanida 
d’enciam, ravenets i 
germinats
Fruita fresca  

Setmana 2 

Mongetes seques amb 
sofregit de tomàquet 
Calamars a l’andalusa i 
amanida d’enciam, 
pastanaga, remolatxa i api
Fruita fresca 

Dilluns 8

Rissoto de carbassa i ceba
Lluç al forn amb herbes 
aromàtiques, i amanida de 
pastanaga i remolatxa
Fruita fresca

Dimarts 09

Crema de pastanaga i 
xirivia
Macarrons a la bolonyesa 
(carn picada de vedella)
Fruita fresca  

Dimecres 10 Dijous 11

Bròcoli i patata
Pollastre a la cassola  i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i germinats
Fruita fresca

Divendres 12

Escudella barrejada 
(amb fideus i cigrons)
Truita carbassó i ceba, i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i sèsam
Iogurt natural

Setmana 3

Dilluns 15

Arròs amb pèsols, 
pastanaga i blat de 
moro
Bacallà  amb ceba 
confitada 
Fruita fresca

Dimarts 16

Mongetes pinta estofades
Ous amb sofregit de 
tomàquet i ceba i amanida 
d’enciam i pastanaga
Fruita fresca

 

Dimecres 17

Sopa de pistons
Fricandó de vedella amb 
bolets
Fruita fresca

Dijous 18

Trinxat de col i patata a 
l’allet
Pollastre arrebossat i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i nap ratllat
Iogurt natural

 

Divendres 19

Crema de llenties vermelles
Espaguetis a la carbonara i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i remolatxa
Fruita fresca

Setmana 4

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

Dilluns 01

Carbassó a la romana
Llenties a la jardinera 
amb cuscús, i amanida 
d’enciam, pastanaga, 
pipes i olives
Fruita fresca

 

Dimarts 02

Espirals marcians (salsa 
espinacs) amb formatge
Remenat d’ou i tomàquet  
i amanida d’enciam, 
pastanaga i nap ratllat
Fruita fresca
 
 

Dilluns 22

Estofat de llenties
Croquetes de mill i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i olives
Fruita fresca

Dimarts 23

Sopa de galets
Truita de verat i carbassó al 
forn
Fruita fresca

 

Dimecres 24

Menú de Chile
Poroto con Rienda y 
longaniza (mongetes 
seques, tallarines, 
botifarra, carbassó, 
pastanaga, ceba) i  Pebre 
Chileno (amanida de 
tomàquet, ceba i cilantre, 
sal, oli i pebre)
Manzana asada

Dijous 25

Arròs amb salsa de 
tomàquet
Peix fresc s/m i amanida 
d’enciam, pastanaga i 
sèsam
Fruita fresca

Divendres 26

Patata i bledes saltejat 
Pollastre a la llimona i xips 
de moniato 
Fruita fresca



La guia alimentària “Petits canvis per menjar millor", de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), 
té com a objectiu sensibilitzar a la població sobre aquells aspectes que, amb petites modi�cacions, poden 
millorar de forma important la qualitat i la sostenibilitat de la nostra alimentació.  

La guia explica el perquè cal incrementar el consum de fruita, hortalisses i verdures, el consum de llegum i 
el consum de fruita seca; també insta a la població a canviar els cereals re�nats (pa, pasta, arròs,...) per 
cereals integrals i �nalment recorda la conveniència de reduir el consum de carn vermella i de carn vermella 
processada, d’aliments ultraprocessats, de sal i de sucre.

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/
02Publicacions/pub_alim_salu_tothom/Petits-canvis/petits_canvis_la_guia.pdf

El menú escolar té en compte aquests criteris, amb la �nalitat que els  vostres �lls i �lles mengin de forma 
saludable, i és per aquest motiu que interpel•lem a les famílies que col•laborin posant en valor el menú de 
l’escola i donant exemple a casa; també és imprescindible que mestres i equip de monitors i monitores 
siguin exemple en el moment de gaudir de l’àpat. La in�uència, principalment de la família, i d’altres 
persones responsables de l’alimentació dels infants (monitors i monitores de menjador, professorat) sobre 
els seus hàbits alimentaris és transcendental i té múltiples òptiques: des del tipus i la quantitat d’aliments 
que s’ofereixen �ns a l’actitud i les relacions entorn del menjar, passant pels consells o les recomanacions 
que fan els adults i, sobretot, a partir del model o exemple que s’ofereix.

https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/
02Publicacions/pub_alim_inf/guia_alimentacio_saludable_etapa_escolar/guia_alimentacio_etapa_
escolar.pdf

En la línea de promoure el consum de grups d’aliments saludables, aquest any  2021 ha estat declarat 
"Any Internacional de les fruites i verdures”, impulsat per la FAO.  Aquesta declaració vol sensibilitzar sobre 
la importància de la fruita i la verdura en l’alimentació humana, la seguretat alimentària, la gastronomia, la 
salut i la sostenibilitat. 
En aquest context, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha activat un espai web on con�uiran 
les iniciatives que s'impulsin al llarg de l’any, en consonància amb els objectius  de l'AIFV, adaptades a les 
realitats socials, econòmiques i culturals de casa nostra. El web inclourà notícies, enllaços cap a recursos 
cientí�cs, receptes i material divulgatiu, per promoure el consum conscient, responsable, segur i sostenible 
de fruites i hortalisses. Així mateix, allotjarà una secció que desmuntarà mites comuns erròniament vinculats 
a les fruites i hortalisses, des del punt de vista nutricional, gastronòmic, de seguretat alimentària, 
sostenibilitat, malbaratament, etc., entre d’altres.

Cada mes es destacaran noves publicacions o notícies sobre les fruites i les verdures.
https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/alimentacio_saludable/salut-amb-fruites-i-
verdures/

Us animem a que visiteu aquesta web i sobretot que gaudiu de les fruites i verdures cada dia!, tal com ja 
fem en el menjador de l’escola.



Per tal que l’alimentació del vostre fill o filla sigui ben equilibrada i variada és important saber què ha dinat i complemantar-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 de les propostes de plats! En carbassa, farinacis i feculents: blat, arròs, mill, 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.

Guia de sopars, complementaris als dinars de l’escola

Març’ 21

Setmana 1

Dimecres 03 Dijous 04 Divendres 05

Patata

Verdura

Ou

Fruita

Crema de cigrons
Fajol saltejat amb 
pastanaga, ceba tendra i 
espàrrecs
Macedònia de kiwi i pera 
amb una cullerada 
d’iogurt

Pasta
Verdura
Ou
Fruita

Setmana 2

Arròs
Verdura
Ou
Fruita

Dilluns 08

Patata
Verdura
Ou
Fruita

Dimarts 09

Mill
Amanida
Peix blau
Lacti

Dimecres 10 Dijous 11

Amanida de pastanaga 
ratllada, blat de moro i 
pipes
Pèsols i lluç al vapor amb 
maionesa
Iogurt natural amb 
canyella

Divendres 12

Crema de carbassó i 
mill
Paté de LLENTIES i 
nous amb bastonets de 
pastanaga i api
Iogurt natural amb 
compota de poma

Setmana 3

Dilluns 15

Fajol
Amanida
Ou
Fruita

Dimarts 16

Arròs
Verdura
Peix blanc
Fruita

Dimecres 17

Pèsols ofegats amb ceba 
tendra
Croquetes de peix 
(d’aprofitament, fetes a 
casa), i un xic d’amanida
Iogurt natural amb 
trossets de maduixes

Dijous 18

Pasta
Amanida
Ou
Fruita

Divendres 19

Patata
Verdura
Peix blau
Fruita

Setmana 4

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

Dilluns 01

Arròs

Amanida

Peix blanc

Lacti

Dimarts 02

Mill

Verdura

Peix blau

Fruita

Dilluns 22

Patata
Verdura
Peix
Fruita

Dimarts 23

Fajol
Amanida
Marisc (musclos)
Lacti

Dimecres 24

Arròs
Amanida
Ou
Fruita

Dijous 25

Torradeta sucada amb 
tomàquet i olivada
Estofat suau de MONGE-
TES DEL CARAI i 
verdures
Maduixes amb trossets de 
mató

Divendres 26 

Pasta
Amanida
Ou
Lacti



El pa integral és ideal per acompanyar els nostres plats.
—
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
—
Les llegums, per la seva composició nutricional rica en 
hidrats de carboni i en proteïnes, poden constituir un 
plat únic, o es poden acompanyar d’una amanida o crema 
d’hortalisses.
_ 
Les verdures, fruites i hortalisses són ecològiques, de 
temporada, locals i/o de proximitat.
_
El peix, en ser fresc, no podem saber quin será fins fel 
moment de la comanda. 

Menú sense gluten
Març’21

Setmana 1

Dimecres 03 Dijous 04 Divendres 05

  

Arròs a la paella amb 
verdures
Gall dindi al ajillo, i 
amanida de pastanaga i 
remolatxa
Iogurt natural

  

Estofat de patata, pèsols i 
sèpia, i amanida d’enciam, 
pastanaga, remolatxa, blat 
de moro i olives 
Fruita fresca

Crema de carbassó
Pollastre al forn amb patata 
al caliu i tast d’ amanida 
d’enciam, ravenets i 
germinats
Fruita fresca  

Setmana 2 

Mongetes seques amb 
sofregit de tomàquet  
Calamars a l’andalusa i 
amanida d’enciam, 
pastanaga, remolatxa i api
Fruita fresca 

Dilluns 8

Rissoto de carbassa i ceba
Lluç al forn amb herbes 
aromàtiques, i amanida de 
pastanaga i remolatxa
Fruita fresca

Dimarts 09

Crema de pastanaga i 
xirivia
Macarrons a la bolonyesa 
(carn picada de vedella)
Fruita fresca  

Dimecres 10 Dijous 11

Bròcoli i patata
Pollastre a la cassola  i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i germinats
Fruita fresca

Divendres 12

Escudella barrejada 
(amb fideus i cigrons)
Truita carbassó i ceba, i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i sèsam
Iogurt natural

Setmana 3

Dilluns 15

Arròs amb pèsols, 
pastanaga i blat de 
moro
Bacallà  amb ceba 
confitada 
Fruita fresca

Dimarts 16

Mongetes pinta estofades
Ous amb sofregit de 
tomàquet i ceba i amanida 
d’enciam i pastanaga
Fruita fresca

 

Dimecres 17

Sopa de pistons
Fricandó de vedella amb 
bolets
Fruita fresca

Dijous 18

Trinxat de col i patata a 
l’allet
Pollastre arrebossat i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i nap ratllat
Iogurt natural

 

Divendres 19

Crema de llenties vermelles
Espaguetis a la carbonara i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i remolatxa
Fruita fresca

Setmana 4

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

Dilluns 01

Carbassó a la romana
Llenties a la jardinera 
amb cuscús, i amanida 
d’enciam, pastanaga, 
pipes i olives
Fruita fresca

 

Dimarts 02

Espirals marcians (salsa 
espinacs) amb formatge
Remenat d’ou i tomàquet  
i amanida d’enciam, 
pastanaga i nap ratllat
Fruita fresca
 
 

Dilluns 22

Estofat de llenties
Croquetes de mill i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i olives
Fruita fresca

Dimarts 23

Sopa de galets
Truita de verat i carbassó al 
forn
Fruita fresca

 

Dimecres 24

Menú de Chile
Poroto con Rienda y 
longaniza (mongetes 
seques, tallarines, 
botifarra, carbassó, 
pastanaga, ceba) i  Pebre 
Chileno (amanida de 
tomàquet, ceba i cilantre, 
sal, oli i pebre)
Manzana asada

Dijous 25

Arròs amb salsa de 
tomàquet
Peix fresc s/m i amanida 
d’enciam, pastanaga i 
sèsam
Fruita fresca

Divendres 26

Patata i bledes saltejat 
Pollastre a la llimona i xips 
de moniato 
Fruita fresca



El pa integral és ideal per acompanyar els nostres plats.
—
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
—
Les llegums, per la seva composició nutricional rica en 
hidrats de carboni i en proteïnes, poden constituir un 
plat únic, o es poden acompanyar d’una amanida o crema 
d’hortalisses.
_ 
Les verdures, fruites i hortalisses són ecològiques, de 
temporada, locals i/o de proximitat.
_
El peix, en ser fresc, no podem saber quin será fins fel 
moment de la comanda. 

Menú sense lactis
Març’21

Setmana 1

Dimecres 03 Dijous 04 Divendres 05

  

Arròs a la paella amb 
verdures
Gall dindi al ajillo, i 
amanida de pastanaga i 
remolatxa
Iogurt de soja

  

Estofat de patata, pèsols i 
sèpia, i amanida d’enciam, 
pastanaga, remolatxa, blat 
de moro i olives 
Fruita fresca

Crema de carbassó
Pollastre al forn amb patata 
al caliu i tast d’ amanida 
d’enciam, ravenets i 
germinats
Fruita fresca  

Setmana 2 

Mongetes seques amb 
sofregit de tomàquet  
Calamars a l’andalusa i 
amanida d’enciam, 
pastanaga, remolatxa i api
Fruita fresca 

Dilluns 8

Rissoto de carbassa i cebaç
(sense formatge)
Lluç al forn amb herbes 
aromàtiques, i amanida de 
pastanaga i remolatxa
Fruita fresca

Dimarts 09

Crema de pastanaga i 
xirivia (sense lactis) 
Macarrons a la bolonyesa 
(carn picada de vedella)
Fruita fresca  

Dimecres 10 Dijous 11

Bròcoli i patata
Pollastre a la cassola  i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i germinats
Fruita fresca

Divendres 12

Escudella barrejada 
(amb fideus i cigrons)
Truita carbassó i ceba, i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i sèsam
Iogurt de soja

Setmana 3

Dilluns 15

Arròs amb pèsols, 
pastanaga i blat de 
moro
Bacallà  amb ceba 
confitada 
Fruita fresca

Dimarts 16

Mongetes pinta estofades
Ous amb sofregit de 
tomàquet i ceba i amanida 
d’enciam i pastanaga
Fruita fresca

 

Dimecres 17

Sopa de pistons
Fricandó de vedella amb 
bolets
Fruita fresca

Dijous 18

Trinxat de col i patata a 
l’allet
Pollastre arrebossat i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i nap ratllat
Iogurt de soja

 

Divendres 19

Crema de llenties vermelles
Espaguetis a la carbonara 
(sense lactis) i amanida 
d’enciam, pastanaga i 
remolatxa
Fruita fresca

Setmana 4

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

Dilluns 01

Carbassó a la romana
Llenties a la jardinera 
amb cuscús, i amanida 
d’enciam, pastanaga, 
pipes i olives
Fruita fresca

 

Dimarts 02

Espirals marcians (salsa 
espinacs, sense lactis) 
Remenat d’ou i tomàquet  
i amanida d’enciam, 
pastanaga i nap ratllat
Fruita fresca
 
 

Dilluns 22

Estofat de llenties
Croquetes de mill i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i olives
Fruita fresca

Dimarts 23

Sopa de galets
Truita de verat i carbassó al 
forn
Fruita fresca

 

Dimecres 24

Menú de Chile
Poroto con Rienda y 
longaniza (mongetes 
seques, tallarines, 
botifarra, carbassó, 
pastanaga, ceba) i  Pebre 
Chileno (amanida de 
tomàquet, ceba i cilantre, 
sal, oli i pebre)
Manzana asada

Dijous 25

Arròs amb salsa de 
tomàquet
Peix fresc s/m i amanida 
d’enciam, pastanaga i 
sèsam
Fruita fresca

Divendres 26

Patata i bledes saltejat 
Pollastre a la llimona i xips 
de moniato 
Fruita fresca



El pa integral és ideal per acompanyar els nostres plats.
—
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
—
Les llegums, per la seva composició nutricional rica en 
hidrats de carboni i en proteïnes, poden constituir un 
plat únic, o es poden acompanyar d’una amanida o crema 
d’hortalisses.
_ 
Les verdures, fruites i hortalisses són ecològiques, de 
temporada, locals i/o de proximitat.
_
El peix, en ser fresc, no podem saber quin será fins fel 
moment de la comanda. 

Menú sense peix
Març’21

Setmana 1

Dimecres 03 Dijous 04 Divendres 05

  

Arròs a la paella amb 
verdures
Gall dindi al ajillo, i 
amanida de pastanaga i 
remolatxa
Iogurt natural

  

Estofat de patata, pèsols i 
ou dur, i amanida 
d’enciam, pastanaga, 
remolatxa, blat de moro i 
olives 
Fruita fresca

Crema de carbassó
Pollastre al forn amb patata 
al caliu i tast d’ amanida 
d’enciam, ravenets i 
germinats
Fruita fresca  

Setmana 2 

Mongetes seques amb 
sofregit de tomàquet  
Remenat d’ou amb ceba i 
patata i amanida d’enciam, 
pastanaga, remolatxa i api
Fruita fresca 

Dilluns 8

Rissoto de carbassa i ceba
Gall dindi al forn amb 
herbes aromàtiques, i 
amanida de pastanaga i 
remolatxa
Fruita fresca

Dimarts 09

Crema de pastanaga i 
xirivia
Macarrons a la bolonyesa 
(carn picada de vedella)
Fruita fresca  

Dimecres 10 Dijous 11

Bròcoli i patata
Pollastre a la cassola  i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i germinats
Fruita fresca

Divendres 12

Escudella barrejada 
(amb fideus i cigrons)
Truita carbassó i ceba, i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i sèsam
Iogurt natural

Setmana 3

Dilluns 15

Arròs amb pèsols, 
pastanaga i blat de 
moro
Tofu amb ceba 
confitada 
Fruita fresca

Dimarts 16

Mongetes pinta estofades
Ous amb sofregit de 
tomàquet i ceba i amanida 
d’enciam i pastanaga
Fruita fresca

 

Dimecres 17

Sopa de pistons
Fricandó de vedella amb 
bolets
Fruita fresca

Dijous 18

Trinxat de col i patata a 
l’allet
Pollastre arrebossat i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i nap ratllat
Iogurt natural

 

Divendres 19

Crema de llenties vermelles
Espaguetis a la carbonara i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i remolatxa
Fruita fresca

Setmana 4

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

Dilluns 01

Carbassó a la romana
Llenties a la jardinera 
amb cuscús, i amanida 
d’enciam, pastanaga, 
pipes i olives
Fruita fresca

 

Dimarts 02

Espirals marcians (salsa 
espinacs) amb formatge
Remenat d’ou i tomàquet 
i amanida d’enciam, 
pastanaga i nap ratllat
Fruita fresca
 
 

Dilluns 22

Estofat de llenties
Croquetes de mill i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i olives
Fruita fresca

Dimarts 23

Sopa de galets
Truita de verat i carbassó al 
forn
Fruita fresca

 

Dimecres 24

Menú de Chile
Poroto con Rienda y 
longaniza (mongetes 
seques, tallarines, 
botifarra, carbassó, 
pastanaga, ceba) i  Pebre 
Chileno (amanida de 
tomàquet, ceba i cilantre, 
sal, oli i pebre)
Manzana asada

Dijous 25

Arròs amb salsa de 
tomàquet
Gall dindi al forn i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i sèsam
Fruita fresca

Divendres 26

Patata i bledes saltejat 
Pollastre a la llimona i xips 
de moniato 
Fruita fresca



El pa integral és ideal per acompanyar els nostres plats.
—
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
—
Les llegums, per la seva composició nutricional rica en 
hidrats de carboni i en proteïnes, poden constituir un 
plat únic, o es poden acompanyar d’una amanida o crema 
d’hortalisses.
_ 
Les verdures, fruites i hortalisses són ecològiques, de 
temporada, locals i/o de proximitat.
_
El peix, en ser fresc, no podem saber quin será fins fel 
moment de la comanda. 

Menú sense ou 
Març’21

Setmana 1

Dimecres 03 Dijous 04 Divendres 05

  

Arròs a la paella amb 
verdures
Gall dindi al ajillo, i 
amanida de pastanaga i 
remolatxa
Iogurt natural

  

Estofat de patata, pèsols i 
sèpia, i amanida d’enciam, 
pastanaga, remolatxa, blat 
de moro i olives 
Fruita fresca

Crema de carbassó
Pollastre al forn amb patata 
al caliu i tast d’ amanida 
d’enciam, ravenets i 
germinats
Fruita fresca  

Setmana 2 

Mongetes seques amb 
sofregit de tomàquet  
Calamars a l’andalusa i 
amanida d’enciam, 
pastanaga, remolatxa i api
Fruita fresca 

Dilluns 8

Rissoto de carbassa i ceba
Lluç al forn amb herbes 
aromàtiques, i amanida de 
pastanaga i remolatxa
Fruita fresca

Dimarts 09

Crema de pastanaga i 
xirivia
Macarrons a la bolonyesa 
(carn picada de vedella)
Fruita fresca  

Dimecres 10 Dijous 11

Bròcoli i patata
Pollastre a la cassola  i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i germinats
Fruita fresca

Divendres 12

Escudella barrejada 
(amb fideus i cigrons)
Truita de polenta amb 
carbassó i ceba, i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i sèsam
Iogurt natural

Setmana 3

Dilluns 15

Arròs amb pèsols, 
pastanaga i blat de 
moro
Bacallà  amb ceba 
confitada 
Fruita fresca

Dimarts 16

Mongetes pinta estofades i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i tonyina
Fruita fresca

 

Dimecres 17

Sopa de pistons
Fricandó de vedella amb 
bolets
Fruita fresca

Dijous 18

Trinxat de col i patata a 
l’allet
Pollastre arrebossat (sense 
ou) i amanida d’enciam, 
pastanaga i nap ratllat
Iogurt natural

 

Divendres 19

Crema de llenties vermelles
Espaguetis a la carbonara i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i remolatxa
Fruita fresca

Setmana 4

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

Dilluns 01

Carbassó a la romana
Llenties a la jardinera 
amb cuscús, i amanida 
d’enciam, pastanaga, 
pipes i olives
Fruita fresca

 

Dimarts 02

Espirals marcians (salsa 
espinacs) amb formatge
Bacallà i tomàquet  i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i nap ratllat
Fruita fresca
 
 

Dilluns 22

Estofat de llenties
Croquetes de mill i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i olives
Fruita fresca

Dimarts 23

Sopa de galets
Truita amb farina de cigró 
de patata i verat i carbassó 
al forn
Fruita fresca

 

Dimecres 24

Menú de Chile
Poroto con Rienda y 
longaniza (mongetes 
seques, tallarines, 
botifarra, carbassó, 
pastanaga, ceba) i  Pebre 
Chileno (amanida de 
tomàquet, ceba i cilantre, 
sal, oli i pebre)
Manzana asada

Dijous 25

Arròs amb salsa de 
tomàquet
Peix fresc s/m i amanida 
d’enciam, pastanaga i 
sèsam
Fruita fresca

Divendres 26

Patata i bledes saltejat 
Pollastre a la llimona i xips 
de moniato 
Fruita fresca



El pa integral és ideal per acompanyar els nostres plats.
—
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
—
Les llegums, per la seva composició nutricional rica en 
hidrats de carboni i en proteïnes, poden constituir un 
plat únic, o es poden acompanyar d’una amanida o crema 
d’hortalisses.
_ 
Les verdures, fruites i hortalisses són ecològiques, de 
temporada, locals i/o de proximitat.
_
El peix, en ser fresc, no podem saber quin será fins fel 
moment de la comanda. 

Menú sense porc
Març’21

Setmana 1

Dimecres 03 Dijous 04 Divendres 05

  

Arròs a la paella amb 
verdures
Gall dindi al ajillo, i 
amanida de pastanaga i 
remolatxa
Iogurt natural

  

Estofat de patata, pèsols i 
sèpia, i amanida d’enciam, 
pastanaga, remolatxa, blat 
de moro i olives 
Fruita fresca

Crema de carbassó
Pollastre al forn amb patata 
al caliu i tast d’ amanida 
d’enciam, ravenets i 
germinats
Fruita fresca  

Setmana 2 

Mongetes seques amb 
sofregit de tomàquet 
Calamars a l’andalusa i 
amanida d’enciam, 
pastanaga, remolatxa i api
Fruita fresca 

Dilluns 8

Rissoto de carbassa i ceba
Lluç al forn amb herbes 
aromàtiques, i amanida de 
pastanaga i remolatxa
Fruita fresca

Dimarts 09

Crema de pastanaga i 
xirivia
Macarrons a la bolonyesa 
(carn picada de vedella)
Fruita fresca  

Dimecres 10 Dijous 11

Bròcoli i patata
Pollastre a la cassola  i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i germinats
Fruita fresca

Divendres 12

Escudella barrejada 
(amb fideus i cigrons)
Truita carbassó i ceba, i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i sèsam
Iogurt natural

Setmana 3

Dilluns 15

Arròs amb pèsols, 
pastanaga i blat de 
moro
Bacallà  amb ceba 
confitada 
Fruita fresca

Dimarts 16

Mongetes pinta estofades
Ous amb sofregit de 
tomàquet i ceba i amanida 
d’enciam i pastanaga
Fruita fresca

 

Dimecres 17

Sopa de pistons
Fricandó de vedella amb 
bolets
Fruita fresca

Dijous 18

Trinxat de col i patata a 
l’allet
Pollastre arrebossat i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i nap ratllat
Iogurt natural

 

Divendres 19

Crema de llenties vermelles
Espaguetis a la carbonara i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i remolatxa
Fruita fresca

Setmana 4

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

Dilluns 01

Carbassó a la romana
Llenties a la jardinera 
amb cuscús, i amanida 
d’enciam, pastanaga, 
pipes i olives
Fruita fresca

 

Dimarts 02

Espirals marcians (salsa 
espinacs) amb formatge
Remenat d’ou i tomàquet 
i amanida d’enciam, 
pastanaga i nap ratllat
Fruita fresca
 
 

Dilluns 22

Estofat de llenties
Croquetes de mill i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i olives
Fruita fresca

Dimarts 23

Sopa de galets
Truita de verat i carbassó al 
forn
Fruita fresca

 

Dimecres 24

Menú de Chile
Poroto con Rienda y 
longaniza (mongetes 
seques, tallarines, 
botifarra, carbassó, 
pastanaga, ceba) i  Pebre 
Chileno (amanida de 
tomàquet, ceba i cilantre, 
sal, oli i pebre)
Manzana asada

Dijous 25

Arròs amb salsa de 
tomàquet
Peix fresc s/m i amanida 
d’enciam, pastanaga i 
sèsam
Fruita fresca

Divendres 26

Patata i bledes saltejat 
Pollastre a la llimona i xips 
de moniato 
Fruita fresca



El pa integral és ideal per acompanyar els nostres plats.
—
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
—
Les llegums, per la seva composició nutricional rica en 
hidrats de carboni i en proteïnes, poden constituir un 
plat únic, o es poden acompanyar d’una amanida o crema 
d’hortalisses.
_ 
Les verdures, fruites i hortalisses són ecològiques, de 
temporada, locals i/o de proximitat.
_
El peix, en ser fresc, no podem saber quin será fins fel 
moment de la comanda. 

Menú sense carn
Març’21

Setmana 1

Dimecres 03 Dijous 04 Divendres 05

  

Arròs a la paella amb 
verdures
Saltejat de cigrons al 
ajillo, i amanida de 
pastanaga i remolatxa
Iogurt natural

  

Estofat de patata, pèsols i 
sèpia, i amanida d’enciam, 
pastanaga, remolatxa, blat 
de moro i olives 
Fruita fresca

Crema de carbassó
Truita a la jardinera amb 
patata al caliu i tast d’ 
amanida d’enciam, ravenets 
i germinats
Fruita fresca  

Setmana 2 

Mongetes seques amb 
sofregit de tomàquet 
Calamars a l’andalusa i 
amanida d’enciam, 
pastanaga, remolatxa i api
Fruita fresca 

Dilluns 8

Rissoto de carbassa i ceba
Lluç al forn amb herbes 
aromàtiques, i amanida de 
pastanaga i remolatxa
Fruita fresca

Dimarts 09

Crema de pastanaga i 
xirivia
Macarrons a la bolonyesa 
(de llenties)
Fruita fresca  

Dimecres 10 Dijous 11

Bròcoli i patata
Seità a la cassola i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i germinats
Fruita fresca

Divendres 12

Escudella barrejada 
(amb fideus i cigrons)
Truita carbassó i ceba, i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i sèsam
Iogurt natural

Setmana 3

Dilluns 15

Arròs amb pèsols, 
pastanaga i blat de 
moro
Bacallà  amb ceba 
confitada 
Fruita fresca

Dimarts 16

Mongetes pinta estofades
Ous amb sofregit de 
tomàquet i ceba i amanida 
d’enciam i pastanaga
Fruita fresca

 

Dimecres 17

Sopa de pistons
Fesolets de santa pau amb 
bolets
Fruita fresca

Dijous 18

Trinxat de col i patata a 
l’allet
Peix arrebossat i amanida 
d’enciam, pastanaga i nap 
ratllat
Iogurt natural

 

Divendres 19

Crema de llenties vermelles
Espaguetis a la carbonara i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i remolatxa
Fruita fresca

Setmana 4

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

Dilluns 01

Carbassó a la romana
Llenties a la jardinera 
amb cuscús, i amanida 
d’enciam, pastanaga, 
pipes i olives
Fruita fresca

 

Dimarts 02

Espirals marcians (salsa 
espinacs) amb formatge
Remenat d’ou i tomàquet 
i amanida d’enciam, 
pastanaga i nap ratllat
Fruita fresca
 
 

Dilluns 22

Estofat de llenties
Croquetes de mill i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i olives
Fruita fresca

Dimarts 23

Sopa de galets
Truita de verat i carbassó al 
forn
Fruita fresca

 

Dimecres 24

Menú de Chile
Poroto con Rienda y 
longaniza (mongetes 
seques, tallarines, 
botifarra, carbassó, 
pastanaga, ceba) i  Pebre 
Chileno (amanida de 
tomàquet, ceba i cilantre, 
sal, oli i pebre)
Manzana asada

Dijous 25

Arròs amb salsa de 
tomàquet
Peix fresc s/m i amanida 
d’enciam, pastanaga i 
sèsam
Fruita fresca

Divendres 26

Patata i bledes saltejat 
Truita de xampinyons i 
alls tendres i xips de 
moniato 
Fruita fresca



El pa integral és ideal per acompanyar els nostres plats.
—
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
—
Les llegums, per la seva composició nutricional rica en 
hidrats de carboni i en proteïnes, poden constituir un 
plat únic, o es poden acompanyar d’una amanida o crema 
d’hortalisses.
_ 
Les verdures, fruites i hortalisses són ecològiques, de 
temporada, locals i/o de proximitat.
_
El peix, en ser fresc, no podem saber quin será fins fel 
moment de la comanda. 

Menú sense vegetarià
Març’21

Setmana 1

Dimecres 03 Dijous 04 Divendres 05

  

Arròs a la paella amb 
verdures
Saltejat de cigrons al 
ajillo, i amanida de 
pastanaga i remolatxa
Iogurt natural

  

Estofat de patata, pèsols i 
sèpia, i amanida d’enciam, 
pastanaga, remolatxa, blat 
de moro i olives 
Fruita fresca

Crema de carbassó
Truita a la jardinera amb 
patata al caliu i tast d’ 
amanida d’enciam, ravenets 
i germinats
Fruita fresca  

Setmana 2 

Mongetes seques amb 
sofregit de tomàquet  i ou 
dur i amanida d’enciam, 
pastanaga, remolatxa i api
Fruita fresca 

Dilluns 8

Rissoto de carbassa i ceba
Tofu al forn amb herbes 
aromàtiques, i amanida de 
pastanaga i remolatxa
Fruita fresca

Dimarts 09

Crema de pastanaga i 
xirivia
Macarrons a la bolonyesa 
(de llenties)
Fruita fresca  

Dimecres 10 Dijous 11

Bròcoli i patata
Seità a la cassola i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i germinats
Fruita fresca

Divendres 12

Escudella barrejada 
(amb fideus i cigrons)
Truita carbassó i ceba, i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i sèsam
Iogurt natural

Setmana 3

Dilluns 15

Arròs amb pèsols, 
pastanaga i blat de 
moro
Tofu amb ceba 
confitada 
Fruita fresca

Dimarts 16

Mongetes pinta estofades
Ous amb sofregit de 
tomàquet i ceba i amanida 
d’enciam i pastanaga
Fruita fresca

 

Dimecres 17

Sopa de pistons
Fesolets de santa pau amb 
bolets
Fruita fresca

Dijous 18

Trinxat de col i patata a 
l’allet
Seità arrebossat i amanida 
d’enciam, pastanaga i nap 
ratllat
Iogurt natural

 

Divendres 19

Crema de llenties vermelles
Espaguetis a la carbonara i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i remolatxa
Fruita fresca

Setmana 4

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

Dilluns 01

Carbassó a la romana
Llenties a la jardinera 
amb cuscús, i amanida 
d’enciam, pastanaga, 
pipes i olives
Fruita fresca

 

Dimarts 02

Espirals marcians (salsa 
espinacs) amb formatge
Remenat d’ou i tomàquet 
i amanida d’enciam, 
pastanaga i nap ratllat
Fruita fresca
 
 

Dilluns 22

Estofat de llenties
Croquetes de mill i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i olives
Fruita fresca

Dimarts 23

Sopa de galets
Truita de verat i carbassó al 
forn
Fruita fresca

 

Dimecres 24

Menú de Chile
Poroto con Rienda y 
longaniza (mongetes 
seques, tallarines, 
botifarra, carbassó, 
pastanaga, ceba) i  Pebre 
Chileno (amanida de 
tomàquet, ceba i cilantre, 
sal, oli i pebre)
Manzana asada

Dijous 25

Arròs amb salsa de 
tomàquet amb daus de 
tofu saltejats i amanida 
d’enciam, pastanaga i 
sèsam
Fruita fresca

Divendres 26

Patata i bledes saltejat 
Truita de xampinyons i 
alls tendres i xips de 
moniato 
Fruita fresca


