
LA FARGA MIRASOL SETEMBRE  2022
M e n ú

Mongeta tendra  amb patates

Gall dindi amb patates al forn

  Nectarina

DILLUNS, 5 

DILLUNS, 12 

DILLUNS, 19 

DILLUNS, 26 

DIMARTS, 6 

DIMARTS, 13 

DIMARTS, 20 

DIMARTS, 27 

DIMECRES, 7 

DIMECRES, 21 

DIMECRES, 14 

DIJOUS, 8 

DIJOUS, 22 

DIJOUS, 15 

DIVENDRES, 9 

DIVENDRES, 23 

DIVENDRES, 16 

Espaguetis amb carn picada i salsa de 
tomàquet

Truita de patata i ceba amb amanida 
d’enciam, tomàquet i pastanaga

Plàtan

Llenties guisades amb xoriço i 
cansalada 

Pollastre a la planxa amb 
amanida

Nectarina

Paella de verdures 

 Calamars a la romana amb 
amanida 

Síndria

Sopa d'au amb verdures i pasta

Llom a la planxa amb amanida 
de pastanaga i olives negres

Pera

DIJOUS, 29 DIVENDRES, 30 DIMECRES, 28 

Macarrons amb tomàquet  

 Peix amb amanida grega

 Macedònia de fruites

Bròquil gratinat 

Salsitxes amb amanida

Iogurt

Vichyssoise

Pollastre a la planxa amb 
amanida Waldorf

Pera

Cigrons estofats 

Truita de patates amb amanida 
variada

 Plàtan

Llenties estofades

 Truita de formatge amb 
amanida variada

 Fruita del temps

Fideus a la cassola amb costella de 
porc

Filet de peix a la romana amb 
amanida catalana

Nectarines

Mongeta tendra  amb patates

Hamburguesa amb formatge, 
ceba i pa acompanyada 

d'amanida variada

Gelat o fruita del temps

Arròs amb salsa de tomàquet

 Cuixetes de pollastre rostides 
amb xampinyons saltejats

 Síndria

Pasta amb tomàquet

Peix al forn amb maionesa i 
amanida

Plàtan

Amanida russa 

Pollastre a la planxa amb 
amanida verda

Pera

Cigrons estofats

 Croquetes amb amanida

 Iogurt

Trinxat de col i patata

 Truita de pernil dolç amb enciam 
i blat de de moro

 Fruita del temps

Pizza amb vegetals

Peix al forn amb amanida

Fruita del temps

Arròs tres delícies (pastanaga, 
pèsols, blat de moro)

Cuixetes de pollastre a la llimona 
amb amanida d'enciam i tomàquet

Poma

Minestra de verdures

Pollastre arrebossat amb 
patates

Plàtan




