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Menu de
Nadal

Amanida grega

Arròs de verdures i sèpia 

Fruita del temps

Patata amb bròquil
i pastanaga                       

Salmó al forn amb ceba

Fruita del temps

Sopa de verdures

Canelons

Fruita del temps

Espaguettis amb sofregit
i formatge 

Truita francesa amb mesclum
i olives 

Iogurt de sabors

Crema de verdures

Salsitxes amb patata al forn

Fruita del temps

Espirals amb pesto

Remenat de xampinyons
amb enciam

Fruita del temps

Macarrons amb sofregit
de verdures

Filet de lluç al forn
amb  boniato 

Fruita del temps

Cigrons guisats                       

Truita de formatge amb 
amanida de mesclum                   

Fruita del temps

Sopa de peix amb arròs 

Filet de gall d'indi amb
enciam i cherry

Frutia del temps

Mongeta tendra
amb patata                    

Hamburguesa amb salsa
de tomàquet                                                    

Flam

Amanida tèbia de cuscus

Escalopa de vedella amb 
amanida

Fruita del temps

Crema de carbassa

Bacallà amb samfaina

Iogurt

Crema de verdures

Llenties guisades amb arròs

Fruita del temps

Menestra de verdures

Croquetes de pollastre amb 
tomàquett amanit, orenga i 

olives                                                

Fruita del temps

Amanida amb magrana,
llavors i nous

Cigrons guisats

Fruita del temps

Sopa de lletres 

Mandonguilles guisades
amb pastanaga

Fruita del temps

Espiral amb ceba i carbassó                  

Gall d'indi estofat amb
pastanga

Fruita del temps 

Mongetes blanques  guisades

Bunyols de bacalla amb 
escalivada

Fruita del temps

Menestra de verdures

Pollastre forn amb xips

Fruita del temps

Sopa de pistons

Salmó forn amb carbassó

Flam

Mongeta verda saltejada                          
amb ceba

Brotxeta de gall d'indi amb 
xerry i pastanaga ratllada

Fruita del temps

Crema de carbassa

Truita de patata i ceba
amb tomàquet amanit 

Fruita del temps

Llacets amb ceba

Llom planxa amb moniato
al forn

Fruita del temps

Amanida  de cuscus

Pollastre arrebosat amb
moniato al forn

Fruita del temps

Llenties amb verdures

Remenat de bolets amb 
amanida d'escarola, poma

i llavors

Macedònia

Espirals amb tomàquet

Truita de formatge amb 
cogombre, poma i nous

Fruita del temps

Crema de verdures

Hamburguesa mixta amb 
tomàquet amanit i xips

Fruita del temps

Sopa de fideus

Lluç a la marinera amb
pèsols i cloïses                                      

Iogurt natural

Patata i pèsol

Pernilets de pollastre a l'allada          

Fruita del temps

Crema de coliflor amb nata

Pollastre rostit amb ceba
i tomàquet

Iogurt natural

Sopa de pistons

Llom amb salsa d'ametlles

Plàtan tallat amb xocolata

Llenties guisades      

Lluç a la romana amb
escarola i magrana

Fruita del temps

Cigrons amb espinacs

Varetes de lluç amb escalivada

Fruita del temps

Festiu

Festiu

FestiuFestiu lliure
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