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DIA 6
Macarrons de pasta de blat amb
picada de vedella i porc i salsa
de tomàquet natural

DIJOUS

DIMECRES

DIMARTS

DILLUNS

DIVENDRES

DIA 7
Amanida de patata, pastanaga,
pèsols, bajoca, ou dur i tonyina

DIA 8
Llenties eco amb picada vegetal i
arròs integral

DIA 9

Llibret de pernil i formatge amb
tomàquet al forn i hummus
natural

Bacallà al forn amb albergínia

Lasanya bolonyesa

Pit de pollastre a la planxa amb
enciam, cherris, moresc i olives
Fruita
DIA 13
Arròs amb salsa de tomàquet i
formatge ratllat

Fruita
DIA 14
Cigrons eco amb picada vegetal i
ou dur

Fruita
DIA 16
Escudella vegetal amb verdures,
llegums, arròs i pilotetes

Truita francesa amb enciam,
cherris, pernil dolç, moresc i
olives

Xuletes de paó a la planxa amb
carbassó al forn

Iogurt
DIA 15
Crema de patata, ceba ,carbassó
i fesols amb crostons de pa
integral
Mandonguilles de vedella, porc,
ou, llet, all, julivert, sal i pa
ratllat amb arròs ecològic

Fruita
DIA 21
Arròs amb pollastre, pebrot verd
i vermell, carbassó i ceba

Fruita
DIA 22
Espaguetis de pasta de blat amb
picada vegetal, salsa de
tomàquet natural i crema
vegetal

Gelatina
DIA 23
Amanida de cigrons
Llenties per als petits

Canelons casolans amb beixamel
i formatge ratllat

Iogurt
DIA 20
Fesols del ganxet amb picada
vegetal, patata i botifarra blanca
i negra
Hamburguesa d´espinacs amb
amanida variada

Fruita

Fruita

DIA 26
Amanida russa

DIA 27
Crema de patata, ceba,
pastanaga i carabassa amb
crostons de pa integral
Macarrons de pasta de blat amb
picada de vedella, porc i salsa de
tomàquet natural
Fruita

FESTIU
DIA 12
Amanida de pasta
Macarrons amb bolonyesa per
als petits
Llom de porc arrebossat amb
enciam, olives, pastanaga i
espàrrecs
Fruita
DIA 19
Patata bullida amb coliflor
blanca

Croquetes de bullit amb enciam
cherris, pastanaga i fesols del
ganxet
Fruita

Truita de patata i ceba amb
enciam, formatge fresc, pernil
dolç, pastanaga i cherris
Fruita
DIA 28
Llenties eco amb picada vegetal i
arròs integral

Patata bullida amb bajoca

Cruixents de lluç amb enciam,
moresc, pastanaga, espàrrecs i
olives

Pernilets de pollastre al forn
amb patata al caliu

Bacallà al forn amb albergínia

Hamburgueses de conill amb
amanida variada

Iogurt
DIA 29
Fideuada amb sofregit de sípia i
ceba cuit amb fumet de peix de
roca
Filet de lluç a la planxa amb
tomàquet al forn

Fruita

Iogurt

Fruita
DIA 30

FESTIU

