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MENÚ: DESEMBRE  2021                LLAR  D’INFANTS                            

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
   

 
                                 

 
 DIA 1 

Brou amb pasta fina 
Llom arrebossat amb patates xips 
Làctic 
Berenar: Pa amb xocolata 

DIA 2 
Amanida verda (enciam, 
pastanaga,tomàquet i olives) 
Macarrons amb carn de vedella, 
tomàquet i formatge ratllat 
Fruita de temporada  
Berenar: Suc amb galetes 

DIA 3 
Verdura: Patates i mongeta verda 
Salmó al forn amb tomàquet i ceba 
Fruita de temporada  
Berenar: Pa amb gall dindi 

                                  DIA 6 

FESTA 

La Constitució 

                           DIA 7 

FESTA 

Lliure disposició 

                           DIA 8 

FESTA 

La Immaculada 

                                DIA 9 
Llenties amb verduretes 
Croquetes de pernil amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada  
Berenar: Magdalenes amb llet  

                                DIA 10 
Sopa de peix amb arròs 
Truita de formatge amb amanida 
Fruita de temporada  
Berenar: Pa amb pernil salat 

                                 DIA 13 
Puré de verdura (Patata, bròquil, 
pastanaga i ceba) 
Llibret de pernil i formatge amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada  
Berenar: Pa amb formatge 

                            DIA 14 
Brou amb pasta fina 
Hamburguesa de conill a la planxa 
amb patates fregides 
Fruita de temporada  
Berenar: Llet amb galetes 

                                 DIA 15 
Arròs amb tomàquet 
Salsitxes de porc guisades amb ceba 
Làctic 
Berenar: Pa amb plàtan 

                             DIA 16 
Amanida variada 
Patates guisades amb peix i pèsols 
Fruita de temporada 
Berenar: Pa amb crema de cacau 

                              DIA 17 
Crema de cigrons 
Peix: Gallineta al forn amb patates 
Fruita de temporada  
Berenar: Suc de taronja amb galetes 
 

 

 
 

                                  DIA 20 
Macarrons amb tomàquet i formatge 
ratllat 
Croquetes de bacallà amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada  
Berenar: Pa amb pernil salat 

                            DIA 21 
Crema de verdures 
Truita de formatge  amb pa i  
tomàquet 
Fruita de temporada  
Berenar: Iogurt amb galetes 

                           DIA 22 
DINAR DE NADAL: 
Brou de Nadal amb pilotes 
Pollastre rostit amb prunes 
Neules i torrons 
Berenar: Galetes amb suc de taronja 

                                  
 

 

                              
 

 
 
 

                                    
                          

 

                                   
                                    
                                    

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Fruita del temps 

Poma/ Pera/ Mandarines/ Taronja/ 

Plàtan/ Pinya/ Kiwi/ Raïm / Préssec/  

Meló/ Síndria/ Prunes....                 

*Menú de règim: Astringent - Laxant 

 Arròs bullit / Verdures variades 

*Carn:Pollastre- Bistec  *Peix: Lluç  

*Làctics / Poma 

*Amanides Variades: (tres  ingredients) 

Enciam, ceba, tomàquet, pastanaga, blat de 

moro, cogombre, olives sense pinyol,  llavors,.. 

*Tots els àpats van 

acompanyants de pa  

*Amanides i verdures: 

s’utilitza oli d’oliva  

  verge per a amanir 

                
Làctics: Iogurt natural/sabors, Flam, Llet, Natilles… 

 

                

Els menús poden ser modificats sense previ avís en funció de les necessitats del centre.                

 
 

BONES   FESTES !       



                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

MENÚ: DESEMBRE 2021                  PARVULARI                               

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
   

 
                                

 
 DIA 1 

Brou amb pasta fina 
Llom arrebossat amb patates xips 
Làctic 
 

DIA 2 
Amanida verda (enciam, 
pastanaga,tomàquet i olives) 
Macarrons amb carn de vedella,   
tomàquet i formatge ratllat 
Fruita de temporada  
 

DIA 3 
Verdura: Patates i mongeta verda 
Salmó al forn amb tomàquet i ceba 
Fruita de temporada  
 

                                  DIA 6 

FESTA 

La Constitució 

                           DIA 7 

FESTA 

Lliure disposició 

                           DIA 8 

FESTA 

La Immaculada 

                                DIA 9 
Llenties amb verduretes 
Croquetes de pernil amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada  
 

                                DIA 10 
Sopa de peix amb arròs 
Truita de formatge amb amanida 
Fruita de temporada  
 

                                 DIA 13 
Puré de verdura (Patata, bròquil, 
pastanaga i ceba) 
Llibret de pernil i formatge amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada  
 

                            DIA 14 
Brou amb pasta fina 
Hamburguesa de conill a la planxa 
amb patates fregides 
Fruita de temporada  
 

                                 DIA 15 
Arròs amb tomàquet 
Salsitxes de porc guisades amb ceba 
Làctic 
 

                             DIA 16 
Amanida variada 
Patates guisades amb peix i pèsols 
Fruita de temporada 
 

                              DIA 17 
Crema de cigrons 
Peix: Gallineta al forn amb patates 
Fruita de temporada  
 
 

 

 
 

                                  DIA 20 
Macarrons amb tomàquet i formatge 
ratllat 
Croquetes de bacallà amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada  
 

                            DIA 21 
Crema de verdures 
Truita de formatge  amb pa i  
tomàquet 
Fruita de temporada  
 

                           DIA 22 
DINAR DE NADAL: 
Brou de Nadal amb pilotes 
Pollastre rostit amb prunes 
Neules i torrons 
 

                                  
 

 

                            
 

 
 
 

                                    
                          

 

                                   
                                    
                                    

 
                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Fruita del temps 

Poma/ Pera/ Mandarines/ Taronja/ 

Plàtan/ Pinya/ Kiwi/ Raïm / Préssec/  

Meló/ Síndria/ Prunes....                 

*Menú de règim: Astringent - Laxant 

 Arròs bullit / Verdures variades 

*Carn:Pollastre- Bistec  *Peix: Lluç  

*Làctics / Poma 

*Amanides Variades: (tres  ingredients) 

Enciam, ceba, tomàquet, pastanaga, blat de 

moro, cogombre, olives sense pinyol,  llavors,.. 

*Tots els àpats van 

acompanyants de pa  

*Amanides i verdures: 

s’utilitza oli d’oliva  

  verge per a amanir 

                
Làctics: Iogurt natural/sabors, Flam, Llet, Natilles… 

 

                

Els menús poden ser modificats sense previ avís en funció de les necessitats del centre.                

BONES   FESTES !       



            

MENÚ: DESEMBRE 2021                     PRIMÀRIA                                                                             

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
                                     DIA 1 

Brou amb pasta fina 
Cuixes de pollastre amb llimona i  
patates xips 
Làctic 

                                 DIA 2 
Amanida verda (enciam, 
pastanaga,tomàquet i olives) 
Macarrons amb carn de vedella,  
tomàquet i formatge ratllat 
Fruita de temporada  

                             DIA 3 
Verdura: Mongeta verda amb patates 
Salmó al forn amb ceba i tomàquet 
Fruita de temporada  

                                  DIA 6 

FESTA 

La Constitució 

                           DIA 7 

FESTA 

Lliure disposició 

                           DIA 8 

FESTA 

La Immaculada 

                                 DIA 9 
Llenties amb verduretes 
Croquetes de pernil amb pa  i 
tomàquet 
Fruita de temporada  

                              DIA 10 
Sopa de peix amb arròs  
Truita de formatge amb amanida 
Fruita de temporada  

                                   DIA 13 
Verdura: Patata i bròquil 
Llibrets de pernil i formatge  amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada  

                                DIA 14 
Brou amb pasta fina 
Pollastre al forn amb xampinyons 
Fruita de temporada  

                              DIA 15 
Arròs amb tomàquet 
Botifarra al forn amb mongetes 
blanques 
Làctic 

                              DIA 16 
Amanida variada 
Patates guisades amb sípia i pèsols 
Fruita de temporada  

                                 DIA 17 
Llenties amb xoriç 
Truita de gall dindi  amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada  

 

 
 

                            DIA 20 
Tortel·linis amb salsa de tomàquet 
Croquetes de bacallà amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada  

                              DIA 21 
Crema de verdures 
Truita de formatge amb pa i  
tomàquet 
Làctic 
 

DIA 22 
DINAR DE NADAL: 
Brou de Nadal amb pilotes 
Pollastre rostit amb prunes  
Neules i torrons 
Podran veure si volen “Trina” de 
taronja o de llimona 

  

 
 
 

                          
 

                          
                          

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Fruita del temps 

Poma/ Pera/ Mandarines/ Taronja/ 

Plàtan/ Pinya/ Kiwi/ Raïm / Préssec/  

Meló/ Síndria/ Prunes....                 

*Menú de règim: Astringent - Laxant 

 Arròs bullit / Verdures variades 

*Carn:Pollastre- Bistec  *Peix: Lluç  

*Làctics / Poma 

*Amanides Variades: (tres  ingredients) 

Enciam, ceba, tomàquet, pastanaga, blat de 

moro, cogombre, olives sense pinyol,  llavors,.. 

*Tots els àpats van 

acompanyants de pa  

*Amanides i verdures: 

s’utilitza oli d’oliva  

  verge per a amanir 

                
Làctics: Iogurt natural/sabors, Flam, Llet, Natilles… 

 

                

Els menús poden ser modificats sense previ avís en funció de les necessitats del centre.                

BONES   FESTES !       



                  

MENÚ: DESEMBRE 2021               SENSE  LACTOSA                                                                        

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
                                     DIA 1 

Brou amb pasta fina 
Cuixes de pollastre amb llimona i  
patates xips 
Fruita de temporada 

                                 DIA 2 
Amanida verda (enciam, 
pastanaga,tomàquet i olives) 
Macarrons amb carn de vedella i 
tomàquet  
Fruita de temporada  

                             DIA 3 
Verdura: Mongeta verda amb patates 
Salmó al forn amb ceba i tomàquet 
Fruita de temporada  

                                  DIA 6 

FESTA 

La Constitució 

                           DIA 7 

FESTA 

Lliure disposició 

                           DIA 8 

FESTA 

La Immaculada 

                                 DIA 9 
Llenties amb verduretes 
Pernil a la planxa  amb pa i tomàquet 
Fruita de temporada  

                              DIA 10 
Sopa de peix amb arròs  
Truita a la francesa amb amanida 
variada  
Fruita de temporada  

                                   DIA 13 
Verdura: Patata i bròquil 
Pit de pollastre a la planxa amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada  

                                DIA 14 
Brou amb pasta fina 
Pollastre al forn amb xampinyons 
Fruita de temporada  

                              DIA 15 
Arròs amb tomàquet 
Botifarra al forn amb mongetes 
blanques 
Làctic sense lactosa  

                              DIA 16 
Amanida variada 
Patates guisades amb sípia i pèsols 
Fruita de temporada  

                                 DIA 17 
Llenties amb xoriç 
Truita de gall dindi  amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada  

 

 
 

                            DIA 20 
Tortel·linis amb salsa de tomàquet 
Lluç  a la planxa  amb pa i tomàquet 
Fruita de temporada  

                              DIA 21 
Crema de verdures 
Truita de gall dindi amb pa i  
tomàquet 
Làctic sense lactosa 
 

DIA 22 
DINAR DE NADAL: 
Brou de Nadal amb pilotes 
Pollastre rostit amb prunes  
Neules i torrons sense lactosa 
Podran veure si volen “Trina” de 
taronja o de llimona 

  

 
 
 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Fruita del temps 

Poma/ Pera/ Mandarines/ Taronja/ 

Plàtan/ Pinya/ Kiwi/ Raïm / Préssec/  

Meló/ Síndria/ Prunes....                 

*Menú de règim: Astringent - Laxant 

 Arròs bullit / Verdures variades 

*Carn:Pollastre- Bistec  *Peix: Lluç  

*Làctics / Poma 

*Amanides Variades: (tres  ingredients) 

Enciam, ceba, tomàquet, pastanaga, blat de 

moro, cogombre, olives sense pinyol,  llavors,.. 

*Tots els àpats van 

acompanyants de pa  

*Amanides i verdures: 

s’utilitza oli d’oliva  

 verge. 

                
Làctics: sense lactosa /Arrebossats sense lactosa 

 

                

Els menús poden ser modificats sense previ avís en funció de les necessitats del centre.                

BONES   FESTES !       
 



                             

MENÚ: DESEMBRE 2021               SENSE GLUTEN                                                                             

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
                                     DIA 1 

Brou amb pasta fina 
Cuixes de pollastre amb llimona i  
patates xips 
Làctic 

                                 DIA 2 
Amanida verda (enciam, 
pastanaga,tomàquet i olives) 
Macarrons amb carn de vedella,  
tomàquet i formatge ratllat 
Fruita de temporada  

                             DIA 3 
Verdura: Mongeta verda amb patates 
Salmó al forn amb ceba i tomàquet 
Fruita de temporada  

                                  DIA 6 

FESTA 

La Constitució 

                           DIA 7 

FESTA 

Lliure disposició 

                           DIA 8 

FESTA 

La Immaculada 

                                 DIA 9 
Llenties amb verduretes 
Pernil a la planxa amb pa i tomàquet 
Fruita de temporada  

                              DIA 10 
Sopa de peix amb arròs  
Truita de formatge amb amanida 
Fruita de temporada  

                                   DIA 13 
Verdura: Patata i bròquil 
Pollastre a la planxa amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada  

                                DIA 14 
Brou amb pasta fina 
Pollastre al forn amb xampinyons 
Fruita de temporada  

                              DIA 15 
Arròs amb tomàquet 
Botifarra al forn amb mongetes 
blanques 
Làctic 

                              DIA 16 
Amanida variada 
Patates guisades amb sípia i pèsols 
Fruita de temporada  

                                 DIA 17 
Llenties amb xoriç 
Truita de gall dindi  amb  tomàquet 
amanit  
Fruita de temporada  

 

 
 

                            DIA 20 
Tortel·linis amb salsa de tomàquet 
Lluç a la planxa amb pa i tomàquet 
Fruita de temporada  

                              DIA 21 
Crema de verdures 
Truita de formatge amb amanida 
variada 
Làctic 
 

DIA 22 
DINAR DE NADAL: 
Brou de Nadal amb pilotes 
Pollastre rostit amb prunes  
Neules i torrons sense gluten 
Podran veure si volen “Trina” de 
taronja o de llimona 

  

 
 
 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fruita del temps 

Poma/ Pera/ Mandarines/ Taronja/ 

Plàtan/ Pinya/ Kiwi/ Raïm / Préssec/  

Meló/ Síndria/ Prunes....                 

*Menú de règim: Astringent - Laxant 

 Arròs bullit / Verdures variades 

*Carn:Pollastre- Bistec  *Peix: Lluç  

*Làctics / Poma 

*Amanides Variades: (tres  ingredients) 

Enciam, ceba, tomàquet, pastanaga, blat de 

moro, cogombre, olives sense pinyol,  llavors,.. 

*Amanides i verdures: s’utilitza oli 

d’oliva verge. 

                

Làctics: Iogurt natural/sabors, Flam, Llet, Natilles… 

 

                

Els menús poden ser modificats sense previ avís en funció de les necessitats del centre.                

*Productes sense gluten: 

             Pa/ Pasta/ 

BONES   FESTES !       


