
Tots els menús són servits amb pa integral i 

aigua. Fruites i verdures de proximitat.

 Setmana  1  Setmana  2  Setmana  3  Setmana  4  Setmana  4

DILLUNS 3 DILLUNS 10 DILLUNS 17 DILLUNS 24 DILLUNS 31

Macarrons al pomodoro Crema de verdures i crostons de pa Amanida russa Macarrons integrals amb formatge

Lluç arrebossat amb amanida variada Filet de pollastre planxa amb enciam Hamburguesa de vedella amb ceba Bistec de vedella amb amanida

Poma Poma fregida                       FESTIU Mandarines

Pinya al natural

DIMARTS 4 DIMARTS 11 DIMARTS 18 DIMARTS 25

Cigrons estofats amb xoriço Espaguetis amb tomàquet Cigrons saltats amb pernil,ceba i porros Crema de verdures de temporada

Truita francesa amb rodanxa de Filet de tilapia al forn amb verduretes Milanesa de pollastre amb verdures (producte de proximitat)

tomàquet fresc Iogurt natural sense sucre Poma Pollastre rostit amb samfaina

Préssec natural Iogurt de sabors

DIMECRES 5 DIMECRES 12 DIMECRES 19 DIMECRES 26

Crema de carbassó i formatge Llenties guisades amb pastanaga Sopa de brou amb arròs Arròs a la cubana

Pollastre planxa amb all i julivert Mini empanades amb enciam Lluç al forn amb amanida variada Llom a la planxa amb patates fregides

Maduixes amb sucre Pera plàtan Maduixes amb suc de taronja

DIJOUS 6 DIJOUS 13 DIJOUS 20 DIJOUS 27

Sopa de brou amb pasta de lletres Arròs a la cubana  Mongetes tendra, patata i pastanaga Sopa de brou amb pasta menuda

Ou dur amb tomàquet sofregit Llom planxa amb amanida Croquetes casolanes amb amanida de Botifarra amb quètxup

Plàtan Macedònia natural tomàquet Plàtan

Gelatina

DIVENDRES 7 DIVENDRES 14 DIVENDRES 21 DIVENDRES 28

Arròs amb tomàquet Puré de patates gratinats Espirals de verdures amb tomàquet Canelons gratinats

Mandonguilles amb patates estofades Filet de gall dindi a la planxa amb Costelló de porc amb verdures del temps Bunyols de bacallà

Iogurt amb mel enciam Pera Gelat de sabors

Plàtan
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