
 

Setmana 
29 – 3  

Arròs amb tomàquet 
Bacallà amb  

enciam i pastanaga 
Fruita (4) 

Amanida variada: enciam, 
remolatxa, tonyina,  
blat de moro i olives 

Mandonguilles vedella amb 
muntanyeta d’arròs 

Fruita (4,12,15)  

Espirals amb oli,  
orenga i formatge 

Pollastre rostit amb  
enciam i tomàquet 

Fruita (1,7,15) 

Llenties amb arròs 
Truita de carbassó amb 
pastanaga crua i olives 

Làctic (3,7) 

Mongeta verda amb patata 
Medalló de lluç amb  

salsa verda 
Fruita (1,3,4) 

Setmana 
6 – 10  

Macarrons napolitana 
Pollastre amb  

enciam i cogombre 
Fruita (1,15) 

Crema de verdures 
Truita de patata amb 

tomàquet i olives 
Fruita (3) 

Mongetes estofades 
Bacallà arrebossat amb 

enciam i tomàquet 
Fruita (1,3,4) 

Arròs tres delícies 
Vedella amb patates fregides 

Làctic (3,7,15) 

Espinacs amb patata 
Pernilets de pollastre al forn 

Fruita (15) 

Setmana 
13 – 17  

Arròs amb verdures  
Medalló de lluç arrebossat 

amb enciam i olives. 
Fruita (1,3,4) 

Amanida de patata amb 
olives, blat de moro, 

pastanaga i tomàquet 
Pollastre rostit amb 

samfaina 
Fruita (15) 

Arròs amb ceba 
Hamburguesa de vedella 

amb xampinyons 
Fruita (6,15) 

Cigrons saltejats amb pernil 
Truita francesa amb  
enciam i tomàquet 

Làctic (3,7,15) 

Fideuà 
Llom de porc amb  

salsa de poma 
Fruita (,14,15) 

Setmana 
20 – 24  

Espaguetis napolitana 
Bacallà amb  

enciam i cogombre 
Fruita (1,4) 

Amanida catalana: enciam, 
pastanaga, blat de moro i 

embotit 
Truita de patata amb olives 

Fruita (1,3,15) 

Arròs amb tomàquet 
Pernilets de pollastre al forn 
amb enciam i pastanaga crua 

Fruita (15)  

Llenties estofades 
Medalló de lluç arrebossat 
amb enciam i blat de moro. 

Làctic (1,3,4) 

Crema de verdures 
Pizza no fruits secs 
Fruita (1,3,4,7,15) 

Setmana 
27 – 31 

Mongeta verda amb patata 
Llom de lluç amb salsa verda  

amb guarnició  
de pastanaga crua i olives 

Fruita (1,3,4,5,7,8,15) 

Macarrons al pesto 
Gall dindi rostit 
Fruita (1,7,15) 

Empedrat de mongeta 
Skippers de bacallà 

amb guarnició  
d’enciam i tomàquet 

Fruita (1,3,4) 

Col saltejada 
Salsitxes al vi 

Làctic (1,3,5,7,8,15) 

Amanida d’arròs  
Truita francesa  
amb guarnició  

d’enciam 
Gelat (3,4,15) 

JUNY – JULIOL  
Sense fruits secs 

 

Sempre es fa ús d’oli d’oliva verge extra per amanir i per cuinar, excepte per fer fregits que s’utilitza oli de gira-sol alt oleic.  
Els làctics son sempre iogurt excepte un cop al mes que es dona postra làctic dolç per als grans.  


