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BASAL

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Amanida de cigrons                                
(tomàquet, blat de moro i olives)                                                                                                                                                      

Rotllet de primavera                               
Enciam, blat de moro i soja                                                                                

Kiwi

                                                                                  
Sopa de brou casolà

Truita de patata i ceba                                   
Enciam i tomàquet                                    

Iogurt natural

                                                                                   
Arròs amb salsa de tomàquet                                                                                                                                          

Seitó a l'andalusa                              
Amanida variada                                                  

Poma

DILLUNS

Amanida de pasta 
(blat moro, olives, pastanaga )
Hamburguesa de verdures

Enciam i tomàquet
Poma

Llentíes guisades                                                                 
(sofrgit de tomàquet, ceba i verduretes)

Truita de tonyina
Enciam, olives i blat de moro

Taronja

Crema d'hortalisses de temporada                                                                  
Aletes de pollastre amb salsa  

barbacoa i xips
Gelat

                                                                             
Arròs amb salsa de tomàquet                                    

Filet de lluç amb                                      
salsa de ceba i pèsols

Plàtan

Fesols blancs amb                                                                              
patates i oli d'oliva 

Botifarra al forn                                        
Enciam i brots de soja                                       

Síndria

Amanida d'arròs                                                                                       
(tomàquet, blat de moro, pastanaga i olives)

Truita francesa
Carbassó arrebossat 

Poma

Crema de patata i pastanaga 
Pernilets de pollastre al forn

Enciam, cogombre
Síndria

                                                                  
Tirabuixons de pasta                                     

amb salsa de tomàquet
Lluç al forn

Enciam i pastanaga
Pera

                                                                              
Llentíes amb verdures                                                                                                 

(ceba, pastanaga, tomàquet i pebrot)

Salsitxes d'au
Enciam, blat de moro i olives

Iogurt natural

Bròquil amb patata al vapor
Estofat de porc

amb xampinyons
Plàtan

DILLUNS

DILLUNS DIMARTS

Arròs tres delícies
(arròs, pastanaga, ou, pèsols i pernil) 

Croquetes de pollastre 
Enciam, brots de soja i olives

Gelat

Cigrons guisats
(ceba, verduretes, patates i pastanaga)

Hamburguesa de vedella      
Enciam i tomàquet

Poma

FESTA DE LLIURE DISPOSICIÓ

Crema de porro i patata
Macarrons amb                                   

bolonyesa de llentíes                                  
Amanida verda                                            

Pera

Arròs amb salsa de tomàquet
Truita de carbassó

Enciam, cogombre i pastanaga
Plàtan

Mongeta tendra i patata
Mandonguilles de pollastre                                                                                            

amb salsa i xampinyons
Meló

                                                                                           
Sopa de brou

Carn de pinxo (porc) amb daus                    
de patata i ceba 

Pruna

Amanida de llegums (cigrons, fèsols, 

olives, blat de moro i pastanaga)

Nuggets de peix           
Enciam i tomàquet

Iogurt natural

DIMECRES DIJOUS DIVENDRES


