
                                     MENÚ D’HIVERN                          LLAR  D’INFANTS  

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
SETMANA  1 

Del 2/03 al 6/03 
 

Macarrons  blancs amb oli 
d’oliva i formatge 
Truita de patates i carbassó 
Fruita de temporada 
B-Iogurt amb galetes 
 
 

Arròs  amb tomàquet 
Pollastre  arrebossat amb 
boletes de patates 
Fruita de temporada 
B- Pa amb xocolata 
 

Crema de verdures 
Salsitxes de porc  amb 
tomàquet 
Làctic 
B-  Pa amb plàtan 

Sopa de brou amb pasta 
Lluç al forn amb tomàquet i 
orenga 
Fruita de temporada 
B- Pa amb pernil  dolç 

Mongeta tendra i   patates 
(amb puré) 
Mandonguilles  estofades 
Fruita de temporada 
B – Fruita amb galetes 

SETMANA 2 
Dia 8/01 al 10/01 
Del  3/02  al  7/02 
Del  9/03 al 13/03 

Crema  carbassa i carbassó 
Truita  a la francesa amb 
formatge, enciam, olives i pa 
tomàquet 
Fruita  de temporada 
B- Iogurt amb galetes 

Macarrons amb tomàquet  
Lluç arrebossat amb enciam i 
pastanaga 
Fruita de temporada 
B- Pa amb xocolata 
 

Arròs a la cassola amb 
salsitxes de porc 
Làctic 
B- Pa amb plàtan 
 
 

Bledes i patates (amb puré ) 
Hamburguesa de vedella 
Fruita de temporada 
B- Pa amb pernil  dolç 
 

Sopa de brou amb pasta 
Estofat de gall dindi amb 
patates 
Fruita de temporada 
B- Fruita amb galetes 

SETMANA 3 

Del 13/01al  17/01 
Del 10/02 al 14/02 
Del  16/03 al 20/03 

Crema de llegums (espinacs 
patata i cigrons) 
Varetes de peix amb amanida 
d’enciam i tomàquet 
Fruita  de temporada 
B- Iogurt amb galetes 

Fideus a la cassola amb 
mandonguilles 
Fruita de temporada 
B- Pa amb xocolata 
 

Arròs amb tomàquet 
Pollastre arrebossat amb 
amanida de enciam 
Làctic 
B- Pa amb plàtan 

Mongeta tendra, pastanaga i 
patates (amb puré) 
 Salsitxes de porc amb 
tomàquet 
Fruita de temporada   
B- Pa amb pernil dolç 

Sopa de peix amb pasta 
Lluç al forn amb  tomàquet i 
orenga 
Fruita  de temporada 
B- Fruita amb galetes 

SETMANA 4 
Del 20/01 al 24/01 
Del 17/02 al 21/02 
Del 23/03 al 27/03 

Espagueti amb tomàquet 
Pollastre rostit amb boletes 
de patates 
Fruita  de temporada 
B- Iogurt amb  galetes 
 

Arròs amb tomàquet 
Truita de pernil dolç enciam i 
pastanaga 
Fruita  de temporada 
B- Pa amb xocolata 
 

Crema de porros  amb poma 
Lluç arrebossat amb patates 
fregides 
Làctic 
B- Pa amb plàtan 

Sopa de brou amb pasta 
Croquetes  de pernil amb pa 
tomàquet 
Fruita de temporada 
B- Pa amb pernil dolç 

Crema  de llegums (carbassó, 
patata i cigrons) 
Hamburguesa de pollastre 
amb enciam  i olives 
Fruita de temporada 
B- Fruita amb galetes 

SETMANA 5 
Dia 27/01 al 31/01 
Del 24/02 al 28/02 
Del 30/03 al 31/03 

Arròs amb tomàquet 
Truita de patates, amanida 
d’enciam i tomàquet 
Fruita de temporada 
B- Iogurt amb galetes 

Fideus a la cassola amb 
salsitxes de porc 
Fruita de temporada 
B- Pa amb xocolata 
 

Sopa de peix  amb pasta 
Nuggets de pollastre amb 
boletes de patates 
Làctic 
B- Pa amb plàtan 
 

Bledes i patates (amb puré) 
Lluç arrebossat amb enciam, 
pastanaga i pa tomàquet 
Fruita de temporada 
B- Pa amb pernil dolç 

Patates estofades amb carn 
de vedella 
Fruita de temporada 
B- Fruita amb galetes 
 

            * Tots els àpats van                                            *Menú  de règim:                                    
               acompanyats de pa.                                         -Arròs bullit/Verdura                                   
           * Amanides i verdures                                        - Pollastre/lluç/bistec                 
              S’utilitza oli d’oliva  verge                                - Iogurt/poma   

  

LÀCTIS:  Iogurt  natural / Iogurt sabors  / Flam 

FRUITA DEL TEMPS : Poma / Pera/ Plàtan/ Taronja/  

                                      Mandarines/ Raïm 



                             MENÚ D’HIVERN                       PARVULARI - PRIMÀRIA   

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
SETMANA  1 

Del 2/03 al 6/03 
 

Macarrons a la bolonyesa 
Truita de patata i carbassó. 
amb enciam i olives 
Fruita  de  temporada 

Arròs amb tomàquet 
Pollastre al forn amb  patates 
panadera 
Fruita de temporada 

Llenties estofades 
Lluç arrebossat amb amanida 
d’enciam , blat de moro i   
tomàquet. 
Làctic 

Trinxat (col i patates) 
Hamburguesa de  vedella a la 
planxa amb enciam i olives 
Fruita de temporada 
 

Crema de pèsols amb 
crostons de pa 
Mandonguilles amb  
samfaina. 
Fruita: de temporada 
 

SETMANA 2 
Dia 8/01 al 10/01 
Del  3/02  al  7/02 
Del  9/03 al 13/03 

Crema de carbassó i carbassa 
Truita a la francesa amb 
formatge, enciam , olives i  
pa amb tomàquet 
Fruita  de temporada 

Macarrons amb tomàquet i 
formatge 
Lluç arrebossat amb amanida 
de tomàquet i pastanaga 
Fruita de temporada 
 

Arròs  amb tomàquet 
Hamburguesa de pollastre  a 
la planxa amb puré de  
patates 
Làctic 

Verdura (bledes i patates) 
 Llom arrebossat amb enciam 
i olives 
Fruita de temporada 

Sopa de brou amb pistons 
Gall dindi estofat amb 
patates 
Fruita  de temporada 

SETMANA 3 

Del 13/01al  17/01 
Del 10/02 al 14/02 
Del  16/03 al 20/03 

Crema de llegums 
Botifarra amb patates 
fregides 
Fruita de  temporada 

Fideuà a la marinera 
Croquetes de pernil,  enciam 
i blat de moro 
Fruita de temporada 
 

Arròs amb tomàquet 
Pollastre a la planxa amb 
amanida variada 
Làctic 

Verdura (mongetes i patates) 
Lluç al forn amb patates, 
tomàquet i orenga 
Fruita de temporada 

Sopa de  peix amb pasta 
Hamburguesa de vedella a la 
planxa amb albergínia 
Fruita de temporada 
 

SETMANA 4 
Del 20/01 al 24/01 
Del 17/02 al 21/02 
Del 23/03 al 27/03 

Espaguetis amb tomàquet 
Pollastre rostit amb 
xampinyons 
Fruita de temporada 
 

Cigrons estofats 
Truita de pernil dolç amb 
enciam i olives 
Fruit a de temporada 
 

Crema de porros i poma 
Lluç arrebossat amb boletes 
de patates 
Làctic 
 

Consomé de pollastre 
Estofat de carn de vedella 
amb patates 
Fruita de temporada 
 

Verdura (mongeta tendra i 
patates) 
Varetes de peix, amb mató 
d’arròs. 
Fruita de temporada 

SETMANA 5 
Del 27/01 al 31/01 
Del 24/02 al 28/02 
Del 30/03 al 31/03 

Arròs amb tomàquet 
Truita de patates  amb 
enciam i olives 
Fruita de temporada 
 

Fideus a la cassola amb 
salsitxes 
Pizza 
Fruita de temporada 
 
 

Sopa de brou 
Gall dindi estofat amb 
xampinyons 
Làctic 
 
 
 

Llenties estafades 
Lluç arrebossat amb 
albergínia 
Fruita de temporada 

Trinxat (col i patates) 
Hamburguesa de vedella a la 
planxa amb enciam blat de  
moro.   
Fruita de temporada 

            * Tots els àpats van                                            *Menú  de règim:                                    
               acompanyats de pa.                                         -Arròs bullit/Verdura                                   
           * Amanides i verdures                                        - Pollastre/lluç/bistec                 
              S’utilitza oli d’oliva  verge                               - Iogurt/poma   

  

LÀCTIS:  Iogurt  natural / Iogurt sabors  / Flam 

FRUITA DEL TEMPS : Poma / Pera/ Plàtan/ Taronja/  

                                     Mandarines/ Raïm 



                                 MENÚ D’HIVERN  SENSE GLUTEN                 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
SETMANA  1 

Del 2/03 al 6/03 
 

Macarrons  amb tomàquet 
Truita de patates i carbassó 
amb pa tomàquet 
Fruita de temporada 

Arròs amb tomàquet 
Pollastre al forn amb patates 
panadera   
Fruita de temporada 

Llenties estofades 
Lluç a la planxa amb enciam i 
olives 
Fruita de temporada 

Trinxat (col i  patates ) 
Llom a la planxa amanida 
Fruita de temporada 
 

Crema de pèsols amb 
crostons de pa 
Hamburguesa de salmó a la 
planxa 
Fruita de temporada 

SETMANA 2 
Dia 8/01 al 10/01 
Del  3/02  al  7/02 
Del  9/03 al 13/03 

Crema de carbassó i carbassa 
Truita a la francesa amb 
enciam i pastanaga 
Fruita de temporada 

Macarrons amb tomàquet i 
formatge 
Lluç planxa amb pa tomàquet 
Fruita de temporada 
 

 Arròs amb tomàquet 
Hamburguesa de pollastre a 
la planxa amb puré de 
patates 
Fruita de temporada 

Verdura ( bledes i patates) 
Llom  planxa amb amanida 
Fruita de temporada 

Sopa de brou amb pasta 
Gall dindi estofat amb 
patates 
 Fruita de temporada 
 

SETMANA 3 

Del 13/01al  17/01 
Del 10/02 al 14/02 
Del  16/03 al 20/03 

Crema de llegums 
 Lluç a la planxa amb patates 
al  forn 
Fruita de temporada 

Fideus amb tomàquet  
Truita a la francesa amb 
amanida  
Fruita de temporada 
 

 Arròs  amb tomàquet 
Pollastre a la planxa amb 
amanida 
Fruita  de temporada 
 

Verdura (mongetes i patates) 
 Lluç al forn amb patates i 
tomàquet 
Fruita de temporada 

Sopa de peix amb arròs 
Hamburguesa de vedella amb 
amanida d’enciam  
Fruita de temporada 
 

SETMANA 4 
Del 20/01 al 24/01 
Del 17/02 al 21/02 
Del 23/03 al 27/03 

Espaguetis amb tomàquet 
Pollastre rostit amb 
xampinyons 
Fruita  de temporada 
 

Cigrons estofats 
Truita a la francesa amb 
amanida 
Fruita de temporada 
 

Crema de porros amb poma 
Lluç a la planxa amanida de 
tomàquet                                     
Fruita de temporada 

Consomé de pollastre 
Estofat de vedella amb 
patates 
Fruita de temporada 
 

Verdura ( mongeta tendra i 
patates) 
Salsitxes a la planxa 
amb pa tomàquet 
Fruita  de temporada 

SETMANA 5 
Dia 27/01 al 31/01 
Del 24/02 al 28/02 
Del 30/03 al 31/03 

Arròs amb tomàquet 
Truita de patates amb 
enciam  i olives      
Fruita de temporada                                    

 Macarrons amb tomàquet 
 Salsitxes al forn amb patates  
Fruita de temporada 
 
 

Sopa de brou 
Gall dindi estofat amb 
xampinyons 
Fruita de temporada 
 
 
 

Llenties estofades 
Lluç  al forn amb amanida   
Fruita de temporada 

Trinxat (col i patates) 
 Hamburguesa de vedella 
amb tomàquet fregit    
 Fruita de temporada 

*Fruita del temps                      * Tots els àpats van                             *Menú règim:                                      *El dia de les sortides de tot 

 Poma/Pera                                  acompanyats de pa.                        -Arròs bullit/Verdura                            el dia es farà picnic 

 Mandarina                                * Amanides i verdures                       - Pollastre/lluç/bistec                        * Les farines, pa i la pasta són sense gluten 

 Taronja/Plàtan /Pinya             S’utilitza oli d’oliva  verge               - Iogurt/poma   

 



                                        MENÚ D’HIVERN   SENSE LACTOSA               

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
SETMANA  1 

Del 2/03 al 6/03 
 

Macarrons  a la bolonyesa 
Truita de patata i carbassó. 
amb  pa tomàquet 
Fruita  de temporada 

Arròs amb tomàquet 
Pollastre al forn amb patates 
panadera 
Fruita  de temporada 

Llenties estofades 
Lluç arrebossat amb amanida 
d’enciam i blat de moro 
Fruita de temporada 

Trinxat (col i patata) 
Hamburguesa vedella planxa 
i amanida 
Fruita de temporada 
 

Crema  de  pèsols  amb 
crostons de pa 
Mandonguilles  de vedella 
amb xampinyons 
 Fruita de temporada 

SETMANA 2 
Dia 8/01 al 10/01 
Del  3/02  al  7/02 
Del  9/03 al 13/03 

Crema de carbassó i carbassa 
Truita a la francesa amb 
enciam i olives 
Fruita de temporada 

Macarrons amb tomàquet 
Lluç arrebossat amb amanida 
de tomàquet 
Fruita de temporada 
 

 Arròs amb tomàquet 
.Hamburguesa de pollastre a 
la planxa amb puré de 
tomàquet  
Fruita de temporada 

Verdura (bledes i patates) 
Llom arrebossat amb 
amanida  
Fruita de temporada 

Sopa de brou amb pasta 
Gall dindi estofat amb 
patates 
Fruita  de temporada 

SETMANA 3 

Del 13/01al  17/01 
Del 10/02 al 14/02 
Del  16/03 al 20/03 

Crema de llegums 
Botifarra  amb patates 
fregides 
Fruita de temporada 

Fideuà a la marinera 
Truita a la francesa amb 
amanida 
Fruita de temporada 
 

 Arròs amb tomàquet 
Pollastre a la planxa amb 
amanida 
Fruita de temporada 

Verdura (mongetes tendra i 
patates) 
 Lluç al forn amb  tomàquet i 
orenga   
Fruita de temporada                                                             

Sopa de peix amb arròs 
Hamburguesa de vedella a la 
planxa  amb albergínia 
Fruita de temporada 

SETMANA 4 
Del 20/01 al 24/01 
Del 17/02 al 21/02 
Del 23/03 al 27/03 

Espaguetis amb tomàquet  
 Pollastre rostia amb 
xampinyons 
Fruita de temporada 

Cigrons estofats 
Truita a la francesa  amb 
enciam  i olives 
Fruita de temporada 
 

Crema de porros amb poma 
Lluç arrebossat amb pa 
tomàquet 
Fruita de temporada 

Consomé de pollastre 
Estofat de carn vedella amb 
patates 
Fruita de temporada 

Verdura (mongeta tendra i 
patates) 
Lluç a la planxa amb patates 
fregides 
Fruita de temporada 

SETMANA 5 
Del 27/01 al 31/01 
Del 24/02 al 28/02 
Del 30/03 al 31/03 

Arròs amb tomàquet 
Truita de patates amb 
amanida 
Fruita de temporada 
 

Fideus a la cassola amb 
salsitxes 
Truita a la francesa amb pa 
tomàquet 
Fruita de temporada 
 
 

Sopa de brou 
Gall dindi estofat amb 
xampinyons 
 Fruita de temporada 
 
 
 

  Llenties estofades 
Lluç arrebossat amb 
albergínia 
Fruita de temporada 

Trinxat (col i patates) 
 Hamburguesa de vedella a la 
planxa amb amanida 
Fruita de temporada 

*Fruita del temps                      * Tots els àpats van                             *Menú règim:                                  *El dia de les sortides de tot 

Poma/Pera                                  acompanyats de pa.                        -Arròs bullit/Verdura                          el dia es farà picnic 

Mandarina                               * Amanides i verdures                        - Pollastre/lluç/bistec                 

Taronja/Plàtan /Pinya             S’utilitza oli d’oliva verge               -  Plàtan/poma   

  



                                                 MENÚ D’HIVERN   SENSE PORC                   

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
SETMANA  1 

Del 2/03 al 6/03 
 

Macarrons  amb tomàquet 
Truita de patata i carbassó. 
Pa amb tomàquet. 
Fruita  de temporada 

Arròs amb tomàquet 
Pollastre al forn amb patates 
fregides. 
Fruita  de temporada 

Llenties estofades 
Lluç arrebossat amb amanida 
d’enciam  tomàquet 
Làctic 

Trinxat (col  i patates) 
Hamburguesa de  vedella 
amb amanida 
Fruita  de temporada  

Crema de pèsols. 
Mandonguilles de vedella 
amb xampinyons. 
Fruita  de  temporada 
 

SETMANA 2 
Dia 8/01 al 10/01 
Del  3/02  al  7/02 
Del  9/03 al 13/03 

Crema de carbassó i carbassa 
Truita a la francesa amb 
formatge amb enciam 
Fruita de temporada 

Macarrons amb tomàquet 
Lluç arrebossat amb amanida 
Fruita de temporada 
 

Arròs amb tomàquet 
Hamburguesa de pollastre a 
la planxa amb puré de 
patates 
Làctic 

Verdura (bledes i patates) 
Varetes de peix amb amanida 
de enciam i olives 
Fruita de temporada 

Sopa vegetal amb pistons 
Gall dindi estofat amb 
patates 
Fruita de temporada 
 

SETMANA 3 

Del 13/01al  17/01 
Del 10/02 al 14/02 
Del  16/03 al 20/03 

Crema de llegums 
Truita de patates amb 
enciam i olives 
Fruita  de temporada  

Fideuà a la marinera 
Croquetes  amb pa tomàquet 
Fruita de temporada 
 

Arròs amb tomàquet 
Pollastre a la planxa amb 
amanida 
Làctic 
 

Verdura (mongetes i patates) 
Lluç al forn amb patates 
tomàquet i orenga 
Fruita de temporada 

Sopa de peix amb arròs 
Hamburguesa de vedella  a la 
planxa amb albergínia 
Fruita  de temporada 
 

SETMANA 4 
Del 20/01 al 24/01 
Del 17/02 al 21/02 
Del 23/03 al 27/03 

Espaguetis amb tomàquet 
Pollastre rostit amb 
xampinyons 
Fruita  de temporada  

Cigrons estofats 
Truita a la francesa amb 
enciam i olives 
Fruita  de temporada  

Crema de porros amb poma 
Lluç arrebossat amb boletes 
de patates 
Làctic 

Sopa vegetal 
Estofat de carn de vedella 
amb patates 
Fruita de temporada 

Verdura ( mongeta tendra i 
patates) 
Varetes de peix amb mató 
d’arròs 
Fruita  de temporada 

SETMANA 5 
Del 27/01 al 31/01 
Del 24/02 al 28/02 
Del 30/03 al 31/03 

Arròs amb tomàquet 
Truita de patates amb 
enciam i olives 
Fruita de temporada 
 

Fideus a la cassola amb 
salsitxes 
Varetes de  peix amb patates 
fregides 
Fruita  de temporada 
 
 

Sopa vegetal 
Gall dindi estofat amb 
xampinyons 
Làctic 
 
 
 

Llenties estofades 
Lluç arrebossat amb 
albergínia 
Fruita  de temporada 

Trinxat (col i patates) 
Hamburguesa de vedella a  
planxa amb enciam i olives 
Fruita  de temporada 

 Fruita del temps                      * Tots els àpats van                             *Menú règim:                                      *El dia de les sortides de tot 

Poma/Pera                                  acompanyats de pa.                        -Arròs bullit/Verdura                             el dia es farà picnic 

Mandarina                               * Amanides i verdures                        - Pollastre/lluç/bistec                 

Taronja/Plàtan /Pinya             S’utilitza oli d’oliva verge                - Iogurt/poma   

 

 

 



                                        MENÚ D’HIVERN  SENSE VEDELLA                  

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
SETMANA  1 

Del 2/03 al 6/03 
 

Macarrons  amb tomàquet 
Truita de patata i carbassó. 
Pa amb tomàquet. 
Fruita  de temporada 

Arròs amb tomàquet 
Pollastre al forn amb patates 
panadera 
Fruita  de temporada 

Llenties estofades 
Lluç arrebossat amb amanida 
d’enciam i  Blat de moro 
Làctic 

Trinxat (col i patates) 
Hamburguesa de pollastre a 
la planxa, amb enciam 
Fruita de temporada 

Crema de pèsols amb 
crostons de pa 
Truita a la francesa amb pa 
tomàquet 
Fruita  de temporada  

SETMANA 2 
Dia 8/01 al 10/01 
Del  3/02  al  7/02 
Del  9/03 al 13/03 

Crema de carbassó i carbassa 
enciam i pastanaga 
Croquetes de pollastre amb 
patates fregides                       
Fruita  de temporada 

Macarrons amb tomàquet 
Lluç arrebossat amb amanida 
de tomàquet i olives 
Fruita  de temporada  

Cigrons estofats 
Hamburguesa de pollastre a 
la planxa amb enciam i 
pastanaga 
Làctic 

Verdura (bledes i patates) 
Lluç a la planxa amb pa 
tomàquet 
Fruita  de temporada 

Sopa  vegetal 
Gall dindi estofat amb 
patates 
Fruita  de temporada  

SETMANA 3 

Del 13/01al  17/01 
Del 10/02 al 14/02 
Del  16/03 al 20/03 

Crema de llegums 
Lluç  arrebossat amb patates 
fregides 
Fruita  de temporada  

Fideus a la marinera 
Truita a la francesa 
Fruita  de temporada 

Arròs amb tomàquet 
Pollastre a la planxa amb 
boletes de patates 
Làctic 
 

Llenties estofades 
Varetes de peix amb pa 
tomàquet 
Fruita  de temporada 

Sopa de peix amb arròs 
Hamburguesa de salmó amb 
amanida d’enciam i blat de 
moro 
Fruita  de temporada  

SETMANA 4 
Del 20/01 al 24/01 
Del 17/02 al 21/02 
Del 23/03 al 27/03 

Espagueti tomàquet 
Pollastre rostit amb 
xampinyons 
Fruita  de  temporada 
 

Cigrons estofats 
Truita de pernil dolç amb 
enciam i olives 
Fruita  de  temporada 
 

Crema de porros amb poma 
Lluç   arrebossat amb 
amanida i pastanaga 
Làctic 
 

Sopa vegetal amb fideus 
Pollastre a la planxa amb 
patates fregides 
Fruita  de  temporada 
 

Crema  de llegums 
Bunyols de bacallà amb pa 
tomàquet 
Fruita  de temporada 

SETMANA 5 
Del 27/01 al 31/01 
Del 24/02 al 28/02 
Del 30/03 al 31/03 

Arròs amb tomàquet 
Truita de patates i carbassó 
Fruita  de  temporada 
 

Fideus a la cassola 
Hamburguesa d’ espinacs 
Fruita  de  temporada 
 
 

Sopa vegetal amb fideus 
Gall dindi estofat amb 
xampinyons 
Làctic 
 
 
 

Crema  de llegums 
Lluç a la planxa amb enciam  i 
olives                                             
Fruita de  temporada 

Trinxat (col i patates) 
Truita de formatge  amb pa 
tomàquet                             
Fruita de temporada 

 Fruita del temps                      * Tots els àpats van                             *Menú règim:                                    *El dia de les sortides de tot 

Poma/Pera                                  acompanyats de pa.                        -Arròs bullit/Verdura                          el dia es farà picnic 

Mandarina                               * Amanides i verdures                        - Pollastre/lluç/bistec                 

Taronja/Plàtan /Pinya             S’utilitza oli d’oliva verge                - Iogurt/poma   



                                 MENÚ D’HIVERN SENSE  PEIX                         

      DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
SETMANA  1 

Del 2/03 al 6/03 
 

Macarrons a la bolonyesa 
Truita de patata i carbassó. 
amb enciam i olives 
Fruita  de  temporada 

Arròs amb tomàquet 
Pollastre al forn amb  patates 
panadera 
Fruita de temporada 

Llenties estofades 
Croquetes de pernil amb 
enciam i olives 
Làctic 

Trinxat (col i patates) 
Hamburguesa de  vedella a la 
planxa amb  enciam i olives 
Fruita de temporada 
 

Crema de pèsols amb 
crostons de pa 
Mandonguilles amb  
Samfaina. 
Fruita: de temporada 
 

SETMANA 2 
Dia 8/01 al 10/01 
Del  3/02  al  7/02 
Del  9/03 al 13/03 

Crema de carbassó i carbassa 
Truita a la francesa amb 
formatge, enciam , olives, pa 
tomàquet 
Fruita  de temporada 

Macarrons amb tomàquet i 
formatge 
Salsitxes al forn amb amanida 
de tomàquet i pastanaga 
Fruita de temporada 
 

Arròs  amb tomàquet 
Hamburguesa de pollastre  a 
la planxa amb puré de  
patates 
Làctic 

Verdura (bledes i patates) 
Llom  arrebossat amb enciam 
i  olives 
Fruita de temporada 

Sopa de brou amb pistons 
Gall dindi estofat amb 
patates 
Fruita  de temporada 

SETMANA 3 

Del 13/01al  17/01 
Del 10/02 al 14/02 
Del  16/03 al 20/03 

Crema de llegums 
Botifarra amb patates 
fregides 
Fruita de  temporada 

Fideuà a la marinera 
Croquetes de pernil,  enciam 
i blat de moro 
Fruita de temporada 
 

Arròs amb tomàquet 
Pollastre a la planxa amb 
amanida variada 
Làctic 

Verdura (mongetes i patates) 
 Llom a la planxa amb 
patates, tomàquet i orenga 
Fruita de temporada 

Sopa  vegetal amb pasta 
Hamburguesa de vedella a la 
planxa amb albergínia 
Fruita de temporada 
 

SETMANA 4 
Del 20/01 al 24/01 
Del 17/02 al 21/02 
Del 23/03 al 27/03 

Espaguetis amb tomàquet 
Pollastre rostit amb 
xampinyons 
Fruita de temporada 
 

Cigrons estofats 
Truita de pernil dolç amb 
enciam i olives 
Fruit a de temporada 
 

Crema de porros i poma 
Salsitxes  amb boletes de 
patates 
Làctic 
 

Consomé de pollastre 
Estofat de carn de vedella 
amb patates 
Fruita de temporada 
 

Verdura (mongeta tendra i 
patates) 
Hamburguesa d’espinacs 
amb mató d’arròs. 
Fruita de temporada 

SETMANA 5 
Del 27/01 al 31/01 
Del 24/02 al 28/02 
Del 30/03 al 31/03 

Arròs amb tomàquet 
Truita de patates  amb 
enciam i olives 
Fruita de temporada 
 

Fideus a la cassola amb 
salsitxes 
Pizza 
Fruita de temporada 
 
 

Sopa de brou 
Gall dindi estofat amb 
xampinyons 
Làctic 
 
 
 

Llenties estafades 
 Pollastre a la planxa amb 
albergínia 
Fruita de temporada 

Trinxat (col i patates) 
Hamburguesa de vedella a la 
planxa amb enciam blat de  
moro.    
Fruita de temporada 

 Fruita del temps                      * Tots els àpats van                             *Menú règim:                                    *El dia de les sortides de tot 

Poma/Pera                                  acompanyats de pa.                        -Arròs bullit/Verdura                          el dia es farà picnic 

Mandarina                               * Amanides i verdures                       - Pollastre/bistec                 

Taronja/Plàtan /Pinya             S’utilitza oli d’oliva verge               - Iogurt/poma   

 


