
*La cuina es reserva el dret de modificar algun àpat
si així ho considera necessari

**Menús supervisats per Núria Duran Marti Col·legiada
Codinucat (Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya)
num CAT000833
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Octubre

Espaguetis amb salsa
de tomàquet

Bunyols de bacallà amb
enciam amanit 

Fruita del temps

Llenties estofades 

Pit de pollastre rostit amb 
pastanaga ratllada 

Fruita del temps

Sopa de pistons 

Lluç al forn amb verdures

Fruita del temps

Arròs amb salsa de tomàquet

Truita de formatge amb 
tomàquets xerri 

Làctic

Vichissoise

Mandonguilles amb pèsols

Fruita del temps

Macarrons gratinats 

Filet de porc amb amanida de 
xerris i cogombre

Fruita del temps

Arròs tres delícícies
(pèsols, pastanaga i truita) 

Salmó  amb enciam i cogombre 

Fruita del temps

Amanida de llenties
(cherry i pastanaga) 

Croquetes de bacallà
amb enciam amanit 

Fruita del temps

Espinacs amb patata 

Pollastre amb salsa de llimona 

Fruita del temps

Amanida de cuscús
amb verdures 

Perca a la marinera amb pèsols 

Làctic

Sopa amb estrelles

Estofat de gall d'indi amb 
xampinyons

Fruita del temps

Espirals amb salsa de tomàquet                                     

Hamburguesa de pollastre
amb albergínia al forn                                                 

Fruita del temps

Crema de carbassa

Truita de patata i ceba amb 
amanida de tomàquet, pastana-

ga ratllada i olives                                                        

Fruita del temps

Arròs amb salsa de tomàquet                                    

Perca al forn amb ceba            

Làctic

Sopa de pistons 

Pollastre rostit enciam amanit

Fruita del temps

Cigrons esfofats                    

Lluç al forn amb pèsols                                  

Fruita del temps

Crema de porro (vichyssoise)                                                          

Llom planxa amb enciam
i tomàquet amanits             

Fruita

Sopa de lletres                                     

Remanat de bolets
amb  enciam i poma                                                

Fruita del temps

Pèsols amb pernil                                 

Mongeta blanca estofada                                                   

Fruita del temps

Llacets amb ceba                         

Salsitxes de pollastre amb 
carbassó al forn gratinat              

Fruita del temps

Macarrons amb verduretes 

Bunyols de bacallà amb 
tomàquet cherry                                 

Fruita del temps

Llenties estofades amb arròs                                

Truita a la francesa amb
enciam i blat de moro                   

Làctic

Sopa de fideus                                               

Broquetes de pollastre amb 
arròs basmanti de guarnició                                                       

Fruita del temps

Amanida camperola
(patata, ceba, tomàquet)                                                                    

Gall d'indi estofat

Fruita del temps

Cigrons estofats                            

Pollastre a l'allada amb boniato                                               

Fruita del temps

Crema de carbassa                      

Lluç al forn amb patata
panadera                 

Fruita del temps   

Espaguettis amb tomàquet 

Truita de verdures amb enciam 
i cogombre amanit                    

Fruita del temps 

Amanida de cuscus          

Salmó  amb samfaina                                         

Làctic

Brou vegetal amb arròs  

Mandonguilles amb pastanga                                                  

Fruita del temps

Espaguetis amb pesto

Lluça al  forn amb porros

Làctic

Arròs de verdures i gambetes

Truita de carbassó amb
enciam amanit

Fruita del temps

Arròs amb salsa de tomàquet 

Llom a la planxa amb enciam 

Fruita del temps

Crema de carbassó 

Varetes de lluç i tomàquet 
amanit 

Fruita del temps

9

Diada de
Catalunya

Festa

16

22

28
Sopa de lletres

Pollastre rostit amb ceba
i tomàquet

Fruita del temps

29

Menestra de verdures

Botifarra amb patates panadera

Fruita del temps

30

7
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Menu de
Castanyada
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