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Menú
DILLUNS, 31

FESTIU

DIMARTS, 1

FESTIU

DIMECRES, 2

DIJOUS, 3

Arròs amb salsa de tomàquet

Sopa d'au amb verdures i pasta

Llom a la planxa amb amanida

Pit de pollastre al forn amb
patates i moniato al caliu

d'enciam, ceba, tomàquet i magrana

Pera

Taronja
DILLUNS, 7
Panaché de verdures

DIMARTS, 8

DIMECRES, 9

Arròs tres delícies

Sopa de pollastre i verdures
amb pasta

Hamburguesa de vedella amb

Pollastre a la planxa amb

patates rosses

amanida Waldorf

Kiwi

Pera

DILLUNS, 14

DIMARTS, 15

Arròs amb salsa de tomàquet

Sopa de pollastre i verdures amb
pasta

Gall dindi
Poma

Truita de formatg amb amanida
variada
Plàtan

DILLUNS, 21

DIMARTS, 22

Sopa de peix

Cigrons guisats

Ous ferrats amb patates rosses i
amanida de pastanaga amb
olives negres

Cuixetes de pollastre al forn amb
amanida d'enciam, ceba ,
pastanagues i olives

Fruita

Truita de patates amb amanida
de pastanaga i olives negres
Poma
DIMECRES, 16
Cigrons estofats
Cuixetes de pollastre al forn amb
amanida d'enciam, ceba i blat de
moro
Iogurt
DIMECRES, 23
Fideus a la cassola (ceba, tomàquet,
costella de porc i salsitxes)

DIJOUS, 10

Iogurt
DIJOUS, 17
Espirals amb salsa de tomàquet,
ceba i formatge
Bocadito de rosada amb amanida
de tomàquet i blat de moro
Macedònia de fruita

DIJOUS, 24
Crema de carbassó

Iogurt

DILLUNS, 28

DIMARTS, 29

Llenties a la Riojana

Pasta amb salsa suau de formatge

d'enciam, ceba i pastanaga
DIMECRES, 30
Panaché de verdures

Pollastre a la planxa amb amanida
verda, tomàquet, formatge i pernil
dolç

Filet de lluç al forn amb salsa de
Poma

tomàquet
Iogurt

Iogurt
DIVENDRES, 11

Salmó al forn amb llimona i amanida

d'enciam, tomàquet, poma i panses

Fruita

Pera

d'enciam, pastanaga i ceba

Espirals amb salsa suau de formatge

Mandarina

amb amanida d'enciam, ceba i

Truita de formatge amb amanida

Pollastre al forn amb llimona i amanida

Filet de lluçamb amanida verda,
formatge i pernil dolç

llimona i amanida grega

Cigrons estofats

Llenties estofades amb verdures

Botifarra o salsitxes amb
amanida de pastanagues i olives
negres

Hamburguesa de vedella a la planxa

DIVENDRES, 4

grega
Plàtan
DIVENDRES, 18
Crema de verdures
Mandonguilles amb salsa de
tomàquet i xampinyons.
Plàtan

DIVENDRES, 25
Arròs a la milanesa (ceba, pernil dolç
i pèsols)
Tires de pollastre al forn amb
verdures en juliana
Plàtan

