
L'ESMORZARL'ESMORZAR

El primer àpat del dia.El primer àpat del dia.  

La seva ingesta és imprescindible.La seva ingesta és imprescindible.

Sovint es reparteix en duesSovint es reparteix en dues
vegades, la primera a casa abansvegades, la primera a casa abans
d'anar a l'escola i la segona a migd'anar a l'escola i la segona a mig
matí durant l'esbarjo.matí durant l'esbarjo.

Quins aliments podem incloure?Quins aliments podem incloure?

Farinacis integrals: pa, torrades, 
cereals d’esmorzar sense sucres

Lactics: llet , iogurts , formatge 
fresc o tendre, begudes 
vegetals enriquides en calci,    

Fruita fresca variada.

       (flocs de blat, arròs inflat...)

       (tot sense sucres afegits)

Per facilitar l’esmorzar, una bonaPer facilitar l’esmorzar, una bona  
organització i previsió poden serorganització i previsió poden ser  
de gran ajuda:de gran ajuda:  

• Disposar de varietat d’aliments• Disposar de varietat d’aliments  
saludablessaludables  

• Preparar entrepans i congelar-• Preparar entrepans i congelar-  
los per a tota la setmanalos per a tota la setmana  

• Tenir planificat l’esmorzar el dia• Tenir planificat l’esmorzar el dia  
abansabans  

• Deixar la taula parada• Deixar la taula parada  

• Tenir pa fresc o treure el pa del• Tenir pa fresc o treure el pa del  
congeladorcongelador  

• Tenir les carmanyoles i• Tenir les carmanyoles i  
cantimplores amb aigua a puntcantimplores amb aigua a punt  

És important utilitzar materialsÉs important utilitzar materials  
d’embalatge reutilitzablesd’embalatge reutilitzables  
(portaentrepans de roba,(portaentrepans de roba,  
carmanyoles, etc.) i evitar els d’uncarmanyoles, etc.) i evitar els d’un  
sol ússol ús



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                 MENÚ: SETEMBRE
 DILLUNS DIMARTS
   

 Dia: 12 setembre 
Macarrons amb salsa de tomàquet i 
formatge ratllat 
Croquetes de pernil amb pa 
tomàquet 
Fruita de temporada 
B: Pa amb gall dindi 

Dia: 13 setembre
Crema de llegums:patata, ceba,
mongeta blanca
Truita de pernil dolç
xampinyons 
Fruita de temporada
B:Pa amb plàtan
 

 

 
 

Dia: 19 setembre 
Crema de carbassó(carbassó, ceba i 
patata) 
Nuggets de pollastre amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada 
B: Natilles amb galetes  

Dia: 20 setembre
Estofat de patates 
mandonguilles de vedella
Fruita de temporada
B:Entrepà de llongani

 
 
 

Dia: 26 setembre 
 

FESTA LA MERCÈ 

Dia: 27 setembre
Crema de porros 
pastanaga 
Salsitxes guisades amb ceba i 
cigronets  
Fruita de temporada
B:Pa amb xocolata

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

*Fruita del temps
Poma/ Pera/  Plàtan/ Raïm /  Meló/ 
Síndria/ Nectarines...

*Menú de règim: Astringent - Laxant 
Arròs bullit / Verdures variades 
*Carn:Pollastre- Bistec  *Peix: Lluç  
*Làctics / Poma 

SETEMBRE 2022     INFANTIL 1 i 2

DIMARTS DIMECRES DIJOUS
 Dia: 8 setembre 

Crema de carbassó,
patata amb formatget
Pollastre a la planxa
patates fregides 
Fruita de temporada
B: Iogurt amb galetes

setembre 
Crema de llegums:patata, ceba, 
mongeta blanca i pastanaga 
Truita de pernil dolç amb 

 
Fruita de temporada 

làtan 

Dia: 14 setembre 
Brou de pollastre amb pasta fina 
Llom a la planxa amb amanida 
variada 
Làctics 
B: Entrepà de formatge tendre 

Dia: 15 setembre
Arròs amb salsa de tomàquet 
casolana 
Pollastre a l forn amb patates 
xips 
Fruita de temporada
B: Galetes amb llet

setembre 
Estofat de patates i pèsols amb 
mandonguilles de vedella 
Fruita de temporada 
B:Entrepà de llonganissa 

Dia: 21 setembre  
Espaguetis amb tomàquet 
Gall dindi a la planxa amb 
amanida de tomàquet i ceba 
tendre 
Làctics 
B: Pa amb plàtan 

Dia: 22 setembre 
Puré de llegums( Cigrons, patata 
pastanaga) 
Truita de formatge amb enciam, 
olives i cogombre
Fruita del temps 
B: Pa amb crema de cacau

setembre 
Crema de porros ,patata i 

Salsitxes guisades amb ceba i 

Fruita de temporada 
xocolata 

Dia: 28 setembre 
Brou de pollastre amb pasta fina 
Hamburguesa de pollastre a la 
planxa amb amanida variada 
Làctics 
B: Batut de plàtan i magdalenes 

Dia: 29 setembre
Verdura: Patata i mongeta 
verda 
Truita de pernil dolç
amanida 
Fruita de temporada
B: Pa amb formatge tendre

*Fruita del temps 
làtan/ Raïm /  Meló/ 

Síndria/ Nectarines... 

*Amanides Variades: (tres  ingredients) 
Enciam, ceba, tomàquet, pastanaga, blat de 
moro, cogombre, olives sense pinyol,,  llavors,.. 

Làctics: Iogurtnatural/sabors, Flam, Llet, Natilles…
 

INFANTIL 1 i 2 

DIJOUS DIVENDRES 
 

Crema de carbassó, ceba i 
patata amb formatget 
Pollastre a la planxa amb 

 
Fruita de temporada 

galetes 

Dia: 9 setembre 
Brou de peix amb pasta fina 
Salmó al forn amb ceba i 
tomàquet 
Fruita de temporada 
B: Pa amb pernil dolç 

setembre 
Arròs amb salsa de tomàquet 

Pollastre a l forn amb patates 

Fruita de temporada 
Galetes amb llet 

Dia: 16 setembre 
Verdura: Patata i mongeta verda 
Lluç arrebossat  amb cigrons 
saltejats de guarnició 
Fruita de temporada 
B: Pa amb pernil dolç 

setembre  
llegums( Cigrons, patata 

Truita de formatge amb enciam, 
olives i cogombre 

 
B: Pa amb crema de cacau 

Dia: 23 setembre 
Brou de peix amb arròs 
Lluç amb salsa de tomàquet i 
ceba 
Fruita del temps 
B: Ensaïmades 

setembre 
Verdura: Patata i mongeta 

Truita de pernil dolç amb 

uita de temporada 
formatge tendre 

Dia: 30 setembre 
Amanida variada( enciam, 
pastanaga i olives sense pinyol) 
Macarrons amb salsa de 
tomàquet, ceba  i tofu 
Fruita del temps 
B:Pa amb pernil dolç 

 

*Tots els àpats van 
acompanyants de pa 
*Amanides i verdures: 
s’utilitza oli d’oliva  
  verge per a amanir Natilles… 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                   MENÚ:
 DILLUNS DIMARTS
  Dia: 6 setembre

Arròs amb tomàquet
Hamburguesa de vedella
pa tomàquet
Fruita de temporada
 

 Dia: 12 setembre 
Macarrons amb salsa de tomàquet 
casolana 
Croquetes de pernil amb pa 
tomàquet 
Fruita de temporada 
 

Dia: 13 setembre
Crema de llegums:
mongeta blanca
Truita de pernil dolç amb 
xampinyons de guarnició
Fruita de temporada
 

 

 
 

Dia: 19 setembre 
Crema de carbassó(ceba, carbassó, 
patata i pastanaga) 
Nuggets de pollastre  amb pa i 
tomàquet  
Fruita de temporada 
 

Dia: 20 setembre
Amanida variada: Enciam, 
tomàquet i cogombre
Patates guisades amb 
mandonguilles de vedella amb 
pèsols 
Fruita de temporada
 

 
 
 

Dia 26 de setembre 
 

FESTA LA MERCÈ 

Dia 27 setembre
Crema de porros i patata
Salsitxes de porc guisades amb 
ceba  
Fruita de temporada
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

*Fruita de temporada
Poma/ Pera/ Plàtan/ Raïm / 
Nectarina/  Meló/ Síndria/ Prunes...

*Menú de règim: Astringent - Laxant 
Arròs bullit / Verdures variades/ 
Pasta blanca 
*Carn:Pollastre- Bistec  *Peix: Lluç  
*Làctics / Poma 

MENÚ: SETEMBRE 2022     INFANTIL 

DIMARTS DIMECRES DIJOUS
setembre 
amb tomàquet 

Hamburguesa de vedella amb 
pa tomàquet 
Fruita de temporada 

Dia: 7 setembre 
Llenties amb verduretes 
Salsitxes de porc amb amanida 
variada 
Làctics 
 

Dia: 8 setembre 
Crema de carbassó amb 
formatget 
Pollastre a la plan
patates fregides 
Fruita de temporada
 

setembre 
llegums: patata, ceba, 

mongeta blanca i pastanaga 
Truita de pernil dolç amb 
xampinyons de guarnició 
Fruita de temporada 

Dia: 14 setembre  
Brou de pollastre amb pasta fina 
Llom a la planxa amb enciam, 
cogombre i tomàquet 
Làctics 
 

Dia: 15 setembre 
Arròs amb salsa de tomàquet 
casolana 
Pollastre al forn amb patates 
xips 
Fruita de temporada
 

setembre 
Amanida variada: Enciam, 
tomàquet i cogombre 
Patates guisades amb 
mandonguilles de vedella amb 

Fruita de temporada 

Dia: 21 setembre 
Espaguetis amb salsa de 
tomàquet casolana 
Pernil a la planxa amb amanida 
de tomàquet i ceba tendre 
Làctics 
 

Dia: 22 setembre
Puré de llegums( Patata, 
cigrons, pastanaga i ceba)
Truita de formatge 
amanida variada 
Fruita de temporada
 

Dia 27 setembre 
Crema de porros i patata 
Salsitxes de porc guisades amb 

Fruita de temporada 

Dia 28 setembre 
Brou de pollastre amb pasta fina 
Hamburguesa  de pollastre a la 
planxa amb amanida variada 
Làctics 
 
 

Dia 29 setembre 
Verdura: Patata i mongeta 
verda 
Truita de pernil dolç 
amanida 
Fruita de temporada
 

orada 
/ Plàtan/ Raïm / 

Nectarina/  Meló/ Síndria/ Prunes... 

*Amanides Variades: (tres  ingredients) 
Enciam, ceba, tomàquet, pastanaga, blat de 
moro, cogombre, olives sense pinyol,,  llavors,.. 

Làctics: Iogurtnatural/sabors, Flam, Llet, Natilles…
 

INFANTIL 3-4 i 5  

DIJOUS DIVENDRES 
 

Crema de carbassó amb 

Pollastre a la planxa amb 
 

a de temporada 

Dia: 9 setembre 
Brou de peix amb pasta fina 
Salmó al forn amb tomàquet i 
ceba 
Fruita de temporada 
 

setembre  
salsa de tomàquet 

Pollastre al forn amb patates 

Fruita de temporada 

Dia: 16 setembre 
Verdura: Patata i mongeta verda 
Lluç arrebossat  amb cigrons 
saltejats de guarnició 
Fruita de temporada 

 
setembre 

Puré de llegums( Patata, 
cigrons, pastanaga i ceba) 
Truita de formatge  amb 

 
uita de temporada 

Dia 23 setembre: 
Brou de peix amb arròs 
Lluç amb salsa de tomàquet i 
ceba 
Fruita del temps 
 

 
Verdura: Patata i mongeta 

Truita de pernil dolç amb 

uita de temporada 

Dia 30 setembre 
Amanida d’enciam, pastanaga i 
olives 
Macarrons amb salsa de 
tomàquet, ceba i tofu 
Fruita de temporada 
 

 

*Tots els àpats van 
acompanyants de pa 
*Amanides i verdures: 
s’utilitza oli d’oliva  
  verge per a amanir Natilles… 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                  MENÚ: 
 DILLUNS DIMARTS
  Dia: 6 setembre

Arròs amb tomàquet
Hamburguesa de vedella amb 
pa i tomàquet
Fruita de temporada
 

 Dia: 12 setembre 
Macarrons amb salsa de tomàquet 
casolana 
Croquetes de pernil amb pa 
tomàquet 
Fruita de temporada 
 

Dia: 13 setembre
Crema de llegums
mongeta blanca
Truita de pernil dolç amb 
xampinyons de guarnició
Fruita de temporada
 

 

 
 

Dia: 19 setembre 
Verdura: Patata i mongeta verda 
Nuggets de pollastre amb pa i 
tomàquet  
Fruita de temporada 
 

Dia: 20 setembre
Amanida d’arròs amb quinoa, 
enciam i pastanaga
Hamburguesa de 
planxa amb albergínia 
arrebossada 
Fruita de temporada
 

 
 
 

Dia 26 de setembre 
 

FESTA LA MERCÈ 

Dia 27 setembre
Crema de porros i patata
Botifarra al forn amb ceba
Fruita de temporada
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fruita de temporada
Poma/ Pera/  Plàtan/ Raïm / 
Nectarines/  Meló/ Síndria/ 
Prunes....                

*Menú de règim: Astringent - Laxant 
Arròs bullit / Verdures variades/ 
Pasta blanca 
*Carn:Pollastre- Bistec  *Peix: Lluç  
*Làctics / Poma 

 SETEMBRE 2022      ED

DIMARTS DIMECRES DIJOUS
setembre 

Arròs amb tomàquet 
Hamburguesa de vedella amb 
pa i tomàquet 
Fruita de temporada 

Dia: 7 setembre 
Llenties amb verduretes 
Salsitxes de porc amb amanida 
variada 
Làctics 
 

Dia: 8 setembre 
Crema de carbassó, patata i 
pastanaga 
Pollastre arrebossat amb 
patates xips 
Fruita de temporada
 

setembre 
llegums, patata, ceba, 

mongeta blanca i pastanaga 
Truita de pernil dolç amb 
xampinyons de guarnició 
Fruita de temporada 

Dia: 14 setembre  
Brou de pollastre amb pasta fina 
Llom a la planxa  amb enciam, 
cogombre i tomàquet 
Làctics 
 

Dia: 15 setembre 
Amanida d’arròs amb quinoa
tomàquet i pastanaga
Pollastre a la llimona 
amanida de tomàquet i ceba 
dolça 
Fruita de temporada

Dia: 20 setembre 
Amanida d’arròs amb quinoa, 
enciam i pastanaga 
Hamburguesa de vedella a la 

amb albergínia 
 

Fruita de temporada 

Dia: 21 setembre 
Espaguetis amb salsa de 
tomàquet 
Gall dindi a la planxa amb 
amanida variada 
Làctics 
 

Dia: 22 setembre
Cigrons guisats amb patates
Truita de formatge amb 
amanida variada 
Fruita de temporada
 

Dia 27 setembre 
Crema de porros i patata 

farra al forn amb ceba 
Fruita de temporada 

Dia 28 setembre 
Brou de pollastre amb pasta fina 
Hamburguesa  de pollastre a la 
planxa  amb amanida variada 
Làctics 
 

Dia 29 setembre 
Verdura: Patata i mongeta 
verda 
Truita de pernil dolç 
amanida 
Fruita de temporada
 

orada 
Poma/ Pera/  Plàtan/ Raïm / 

/  Meló/ Síndria/ 
Prunes....                 

*Amanides Variades: (tres  ingredients) 
Enciam, ceba, tomàquet, pastanaga, blat de 
moro, cogombre, olives sense pinyol,,  llavors,.. 

Làctics: Iogurtnatural/sabors, Flam, Llet, Natilles…
 

ED PRIMÀRIA 

DIJOUS DIVENDRES 
 

Crema de carbassó, patata i 

Pollastre arrebossat amb 

Fruita de temporada 

Dia: 9 setembre 
Brou de peix amb pasta fina 
Salmó a al forn amb tomàquet i 
ceba 
Fruita de temporada 
 

setembre  
Amanida d’arròs amb quinoa, 
tomàquet i pastanaga 
Pollastre a la llimona amb 
amanida de tomàquet i ceba 

Fruita de temporada 

Dia: 16 setembre 
Verdura: Patata i mongeta verda 
Lluç al forn  amb cigrons 
saltejats de guarnició 
Fruita de temporada 
 

 

Dia: 22 setembre 
Cigrons guisats amb patates 
Truita de formatge amb 

 
uita de temporada 

Dia 23 setembre: 
Brou de peix amb arròs 
Lluç al forn amb salsa de 
tomàquet i ceba 
Fruita de temporada 
 

 
Verdura: Patata i mongeta 

Truita de pernil dolç amb 

uita de temporada 

Dia 30 setembre 
Amanida d’enciam, pastanaga, 
tomàquet i olives 
Macarrons amb salsa de 
tomàquet, ceba i tofu 
Fruita de temporada 

 

*Tots els àpats van 
acompanyants de pa 
*Amanides i verdures: 
s’utilitza oli d’oliva  
  verge per a amanir Natilles… 



 

 
 

 

                  MENÚ: SETEMBRE 2022      SENSE GLUTEN 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
  Dia: 6 setembre 

Arròs amb tomàquet 
Hamburguesa de vedella amb 
xampinyons 
Fruita de temporada 
 

Dia: 7 setembre 
Llenties amb verduretes 
Salsitxes de porc amb amanida 
variada 
Làctics 
 

Dia: 8 setembre 
Crema de carbassó, patata i 
ceba 
Pollastre a la planxa amb 
patates fregides 
 

Dia: 9 setembre 
Brou de peix amb pasta sense 
gluten 
Salmó al forn  amb tomàquet i 
ceba 
Fruita de temporada 
 

 Dia: 12 setembre 
Macarrons amb salsa de tomàquet 
casolana 
Pernil a la planxa amb  tomàquet 
amanit 
Fruita de temporada 
 

Dia: 13 setembre 
Crema de llegums: patata, ceba, 
mongeta blanca i pastanaga 
Truita de pernil dolç  amb 
xampinyons de guarnició 
Fruita de temporada 

Dia: 14 setembre  
Brou de pollastre amb pasta fina 
Llom a la planxa amb enciam, 
cogombre i tomàquet 
Làctics 

Dia: 15 setembre  
Amanida d’arròs amb quinoa, 
tomàquet i pastanaga 
Pollastre a la llimona amb 
amanida de tomàquet 
Fruita de temporada 

Dia: 16 setembre 
Verdura: Patata i mongeta verda 
Lluç al forn   amb cigrons 
saltejats de guarnició 
Fruita de temporada 

 

 

 
 

Dia: 19 setembre 
Verdura: Patata i mongeta verda 
Nuggets de pollastre amb tomàquet 
amanit 
Fruita de temporada 

Dia: 20 setembre 
Amanida d’arròs amb quinoa, 
enciam i pastanaga 
Bistec de vedella la planxa amb 
verduretes a la planxa  
Fruita de temporada 
 

Dia: 21 setembre 
Macarrons sense gluten amb 
tomàquet 
Gall dindi a la planxa  amb 
amanida variada 
Làctics 
 

Dia: 22 setembre 
Cigrons guisats amb patates 
Truita de formatge amb 
amanida variada 
Fruita de temporada 
 

Dia 23 setembre 
Brou de peix amb arròs 
Lluç al forn amb salsa de 
tomàquet i ceba 
Fruita de temporada 
 
 

 
 
 

Dia 26 de setembre 
 

FESTA LA MERCÈ 

Dia 27 setembre 
Crema de porros i patata 
Botifarra al forn amb ceba 
Fruita de temporada 
 

Dia 28 setembre 
Brou de pollastre amb pasta fina 
Hamburguesa de pollastre a la 
planxa  amb amanida variada 
Làctics 
 

Dia 29 setembre 
Verdura: Patata i mongeta 
verda 
Truita de pernil dolç amb 
amanida 
Fruita de temporada 
 

Dia 30 setembre 
Amanida d’enciam, pastanaga, 
tomàquet i olives 
Macarrons sense gluten amb 
salsa de tomàquet, ceba i tofu 
Fruita de temporada 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fruita de temporada 
Poma/ Pera/  Plàtan/  Raïm / 
Nectarina/  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, llavors,.. 

*Tots els àpats DE PASTA SÓN SENSE 
GLUTEN*Amanides i verdures: 
s’utilitza oli d’oliva   verge per a 
amanir 
 Làctics: Iogurtnatural/sabors,gelatina,Llet, … 

 



 

 

 

                MENÚ: SETEMBRE 202
 DILLUNS DIMARTS
  Dia: 6 setembre

Arròs amb tomàquet
Hamburguesa de vedella amb 
xampinyons 
Fruita de temporada
 

 Dia: 12 setembre 
Macarrons amb salsa de tomàquet 
casolana 
Pernil a la planxa amb  tomàquet 
amanit 
Fruita de temporada 
 

Dia: 13 setembre
Crema de llegums: patata, ceba, 
mongeta blanca
Truita a la francesa  amb 
xampinyons de guarnició
Fruita de temporada

 

 
 

Dia: 19 setembre 
Verdura: Patata i mongeta verda 
Bacallà a la planxa amb  pa 
tomàquet  
Fruita de temporada 

Dia: 20 setembre
Amanida d’arròs  amb quinoa, 
enciam i pastanaga
Bistec de vedella la planxa amb 
verduretes a la planxa 
Fruita de temporada
 

 
 
 

Dia 26 de setembre 
 

FESTA LA MERCÈ 

Dia 27 setembre
Crema de porros i patata
Botifarra al forn amb ceba
Fruita de temporada
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

*Fruita de temp
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 

SETEMBRE 2022    SENSE LACTOSA

DIMARTS DIMECRES DIJOUS
setembre 

tomàquet 
Hamburguesa de vedella amb 

 
Fruita de temporada 

Dia: 7 setembre 
Llenties amb verduretes 
Salsitxes de porc amb amanida 
variada 
Fruita de temporada 
 

Dia: 8 setembre 
Crema de carbassó, patata i 
ceba 
Pollastre a la planxa amb 
patates fregides 
Fruita de temporada
 

13 setembre 
Crema de llegums: patata, ceba, 
mongeta blanca i pastanaga 
Truita a la francesa  amb 
xampinyons de guarnició 
Fruita de temporada 

Dia: 14 setembre  
Brou de pollastre amb pasta fina 
Llom a la planxa amb enciam, 
cogombre i tomàquet 
Fruita de temporada 

Dia: 15 setembre 
Amanida d’arròs, quinoa  amb 
tomàquet i pastanaga
Pollastre a la llimona
patates xips 
Fruita de temporada

Dia: 20 setembre 
Amanida d’arròs  amb quinoa, 
enciam i pastanaga 
Bistec de vedella la planxa amb 
verduretes a la planxa  
Fruita de temporada 

Dia: 21 setembre 
Macarrons amb salsa de 
tomàquet 
Gall dindi a la planxa amb 
amanida variada 
Suc de préssec 
 

Dia: 22 setembre
Cigrons guisats amb patates
Truita a la francesa
amanida variada 
Fruita de temporada
 

Dia 27 setembre 
Crema de porros i patata 

farra al forn amb ceba 
Fruita de temporada 

Dia 28 setembre 
Brou de pollastre amb pasta fina 
Hamburguesa de pollastre a la 
planxa amb amanida variada 
Fruita 
 

Dia 29 setembre 
Verdura: Patata i mongeta 
verda 
Truita de pernil dolç amb 
amanida 
Fruita de temporada
 

*Fruita de temporada 
Poma/ Pera/ Mandarines/ Taronja/ 
Plàtan/ Pinya/ Kiwi/ Raïm / Préssec/  
Meló/ Síndria/ Prunes....                 

*Amanides Variades: (tres  ingredients) 
Enciam, ceba, tomàquet, pastanaga, blat de 
moro, cogombre, olives sense pinyol,,  llavors,..

Làctics:  sense lactosa 
 

SENSE LACTOSA 

DIJOUS DIVENDRES 
 

Crema de carbassó, patata i 

astre a la planxa amb 
 

Fruita de temporada 

Dia: 9 setembre 
Brou de peix amb pasta fina 
Salmó al forn amb tomàquet i 
ceba 
Fruita de temporada 
 

Dia: 15 setembre  
, quinoa  amb  

tomàquet i pastanaga 
Pollastre a la llimona amb 

Fruita de temporada 

Dia: 16 setembre 
Verdura: Patata i mongeta verda 
Lluç al forn  amb cigrons 
saltejats de guarnició 
Fruita de temporada 
 

Dia: 22 setembre 
Cigrons guisats amb patates 
Truita a la francesa amb 

 
uita de temporada 

 Dia 23 setembre 
Brou de peix amb arròs 
Lluç al forn amb salsa de 
tomàquet i ceba 
Fruita de temporada 
 
 

 
Verdura: Patata i mongeta 

Truita de pernil dolç amb 

uita de temporada 

Dia 30 setembre 
Amanida d’enciam, pastanaga, 
tomàquet i olives 
Macarrons amb salsa de 
tomàquet i tofu 
Fruita de temporada 

,.. 

*Tots els àpats van 
acompanyants de pa 
*Amanides i verdures: 
s’utilitza oli d’oliva  
  verge per a amanir 



 

 

            MENÚ: SETEMBRE 2022   
 DILLUNS DIMARTS
  Dia: 6 setembre

Arròs amb tomàquet
Hamburguesa de vedella amb 
xampinyons 
Fruita de temporada
 

 Dia: 12 setembre 
Macarrons amb salsa de tomàquet 
casolana 
Pernil a la planxa amb pa tomàquet 
Fruita de temporada 
 

Dia: 13 setembre
Crema de llegums:  patata, ceba,
mongeta blanca
Vedella a la planxa 
xampinyons de guarnició
Fruita de temporada
 

 

 
 

Dia: 19 setembre 
Verdura: Patata i mongeta verda 
Bacallà  a la planxa amb  pa i 
tomàquet  
Fruita de temporada 
 

Dia: 20 setembre
Amanida d’arròs amb quinoa, 
enciam i pastanaga
Bistec de vedella 
a la planxa 
Fruita de temporada
 

 
 
 

Dia 26 de setembre 
 

FESTA LA MERCÈ 

Dia 27 setembre
Crema de porros i patata
Botifarra al forn amb ceba
Fruita de temporada
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fruita de temporada
Poma/ Pera/  Plàtan/ Raïm / 
Nectarines/  Meló/ Síndria/ 
Prunes....                

*Menú de règim: Astringent - Laxant 
Arròs bullit / Verdures variades/ 
Pasta blanca 
*Carn:Pollastre- Bistec  *Peix: Lluç  
*Làctics / Poma 

SETEMBRE 2022         SENSE OU
DIMARTS DIMECRES DIJOUS

Dia: 6 setembre 
Arròs amb tomàquet 
Hamburguesa de vedella amb 

 
Fruita de temporada 

Dia: 7 setembre 
Llenties amb verduretes 
Salsitxes de porc amb amanida 
variada 
Làctics 
 

Dia: 8 setembre 
Crema de carbassó, patata i 
pastanaga 
Pollastre a la planxa 
patates xips 
Fruita de temporada
 

Dia: 13 setembre 
Crema de llegums:  patata, ceba, 
mongeta blanca i pastanaga 
Vedella a la planxa  amb 
xampinyons de guarnició 
Fruita de temporada 

Dia: 14 setembre  
Brou de pollastre amb pasta fina 
Llom a la planxa amb enciam, 
cogombre i tomàquet 
Làctics 
 

Dia: 15 setembre 
Amanida d’arròs amb quinoa
tomàquet i pastanaga
Pollastre a la llimona
patates xips 
Fruita de temporada

Dia: 20 setembre 
Amanida d’arròs amb quinoa, 
enciam i pastanaga 
Bistec de vedella amb carbassó 

Fruita de temporada 

Dia: 21 setembre 
Macarrons amb salsa de 
tomàquet 
Gall dindi a la planxa amb 
amanida variada 
Làctics 
 

Dia: 22 setembre
Cigrons guisats amb patates
Salsitxes de porc a la planxa 
amb  tomàquet 
Fruita de temporada
 

Dia 27 setembre 
Crema de porros i patata 

farra al forn amb ceba 
Fruita de temporada 

Dia 28 setembre 
Brou de pollastre amb pasta fina 
Pit de pollastre a la planxa amb 
amanida variada 
Làctics 
 

Dia 29 setembre 
Verdura: Patata i mongeta 
verda 
Pernil dolç  a la planxa 
amanida 
Fruita de temporada
 

orada 
Poma/ Pera/  Plàtan/ Raïm / 

/  Meló/ Síndria/ 
Prunes....                 

*Amanides Variades: (tres  ingredients) 
Enciam, ceba, tomàquet, pastanaga, blat de 
moro, cogombre, olives sense pinyol,,  llavors,.. 

Làctics: Iogurtnatural/sabors, Flam, Llet, Natilles…
 

SENSE OU 

DIJOUS DIVENDRES 
 

Crema de carbassó, patata i 

Pollastre a la planxa amb 

Fruita de temporada 

Dia: 9 setembre 
Brou de peix amb pasta fina 
Salmó al forn amb tomàquet i 
ceba 
Fruita de temporada 
 

Dia: 15 setembre  
Amanida d’arròs amb quinoa, 
tomàquet i pastanaga 
Pollastre a la llimona amb 

Fruita de temporada 

Dia: 16 setembre 
Verdura: Patata i mongeta verda 
Lluç al forn  amb cigrons 
saltejats de guarnició 
Fruita de temporada 
 

 

Dia: 22 setembre 
Cigrons guisats amb patates 
Salsitxes de porc a la planxa   

uita de temporada 

Dia 23 setembre: 
Brou de peix amb arròs 
Lluç al forn amb salsa de 
tomàquet i ceba 
Fruita de temporada 
 

 
Verdura: Patata i mongeta 

a la planxa  amb 

uita de temporada 

Dia 30 setembre 
Amanida d’enciam, pastanaga, 
tomàquet i olives 
Macarrons amb salsa de 
tomàquet i tofu 
Fruita de temporada 

 

*Tots els àpats van 
acompanyants de pa 
*Amanides i verdures: 
s’utilitza oli d’oliva  
  verge per a amanir Natilles… 



 

             MENÚ: 
 DILLUNS DIMARTS
  Dia: 6 setembre

Arròs amb tomàquet
Hamburguesa de vedella amb 
xampinyons 
Fruita de temporada
 

 Dia: 12 setembre 
Macarrons amb salsa de tomàquet 
casolana 
Croquetes de pernil amb pa 
tomàquet 
Fruita de temporada 
 

Dia: 13 setembre
Crema de llegums: patata, ceba,
mongeta blanca
Truita de pernil dolç amb 
xampinyons de guarnició
Fruita de temporada
 

 

 
 

Dia: 19 setembre 
Verdura: Patata i mongeta verda 
Nuggets de pollastre amb pa 
tomàquet  
Fruita de temporada 
 

Dia: 20 setembre
Amanida d’arròs amb quinoa, 
enciam i pastanaga
Bistec de vedella 
arrebossada 
Fruita de temporada
 

 
 
 

Dia 26 de setembre 
 

FESTA LA MERCÈ 

Dia 27 setembre
Crema de porros i patata
Botifarra al forn amb ceba
Fruita de temporada
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

*Fruita de temporada
Poma/ Pera/  Plàtan/ Raïm / 
Nectarines/  Meló/ Síndria/ 
Prunes....                

*Menú de règim: Astringent - Laxant 
Arròs bullit / Verdures variades/ 
Pasta blanca 
*Carn:Pollastre- Bistec  *Peix: Lluç  
*Làctics / Poma 

 SETEMBRE 2022      SENSE  PEIX

DIMARTS DIMECRES DIJOUS
Dia: 6 setembre 
Arròs amb tomàquet 
Hamburguesa de vedella amb 

 
Fruita de temporada 

Dia: 7 setembre 
Llenties amb verduretes 
Salsitxes de porc amb amanida 
variada 
Làctics 
 

Dia: 8 setembre 
Crema de carbassó, patata i 
pastanaga 
Pollastre arrebossat amb 
patates xips 
Fruita de temporada
 

Dia: 13 setembre 
Crema de llegums: patata, ceba, 
mongeta blanca i pastanaga 
Truita de pernil dolç amb 
xampinyons de guarnició 
Fruita de temporada 

Dia: 14 setembre  
Brou de pollastre amb pasta fina 
Llom arrebossat amb enciam, 
cogombre i tomàquet 
Làctics 
 

Dia: 15 setembre 
Amanida d’arròs amb quinoa 
tomàquet i pastanaga
Pollastre a la llimona
patates xips 
Fruita de temporada

Dia: 20 setembre 
Amanida d’arròs amb quinoa, 
enciam i pastanaga 
Bistec de vedella amb albergínia 

 
Fruita de temporada 

Dia: 21 setembre 
Macarrons amb salsa de 
tomàquet 
Gall dindi a la planxa amb 
amanida variada 
Làctics 
 

Dia: 22 setembre
Cigrons guisats  amb patates
Truita a la francesa 
tomàquet 
Fruita de temporada
 

Dia 27 setembre 
Crema de porros i patata 

farra al forn amb ceba 
Fruita de temporada 

Dia 28 setembre 
Brou de pollastre amb pasta fina 
Hamburguesa de pollastre amb 
amanida variada 
Làctics 
 

Dia 29 setembre 
Verdura: Patata i mongeta 
verda 
Truita de pernil dolç amb 
amanida 
Fruita de temporada
 

orada 
Poma/ Pera/  Plàtan/ Raïm / 

/  Meló/ Síndria/ 
Prunes....                 

*Amanides Variades: (tres  ingredients) 
Enciam, ceba, tomàquet, pastanaga, blat de 
moro, cogombre, olives sense pinyol,,  llavors,.. 

Làctics: Iogurtnatural/sabors, Flam, Llet, Natilles…
 

SENSE  PEIX 

DIJOUS DIVENDRES 
 

Crema de carbassó, patata i 

llastre arrebossat amb 

temporada 

Dia: 9 setembre 
Brou de verdures amb pasta fina 
Vedella a la planxa amb 
tomàquet i ceba 
Fruita de temporada 
 

Dia: 15 setembre  
Amanida d’arròs amb quinoa , 
tomàquet i pastanaga 
Pollastre a la llimona amb 

Fruita de temporada 

Dia: 16 setembre 
Verdura: Patata i mongeta verda 
Hamburguesa de vedella amb 
cigrons saltejats de guarnició 
Fruita de temporada 
 

 

Dia: 22 setembre 
Cigrons guisats  amb patates 
Truita a la francesa  amb pa 

uita de temporada 

Dia 23 setembre: 
Brou de verdures amb arròs 
Llom  al forn amb salsa de 
tomàquet i ceba 
Fruita de temporada 
 

 
Verdura: Patata i mongeta 

Truita de pernil dolç amb 

uita de temporada 

Dia 30 setembre 
Amanida d’enciam, pastanaga, 
tomàquet i olives 
Macarrons amb salsa de 
tomàquet, ceba i tofu 
Fruita de temporada 

 

*Tots els àpats van 
acompanyants de pa 
*Amanides i verdures: 
s’utilitza oli d’oliva  
  verge per a amanir Natilles… 



               MENÚ: SETEMBRE 2022      
 DILLUNS DIMARTS
  Dia: 6 setembre

Arròs amb tomàquet
Hamburguesa de 
xampinyons 
Fruita de temporada
 

 Dia: 12 setembre 
Macarrons amb salsa de tomàquet 
casolana 
Croquetes de pollastre  amb pa 
tomàquet 
Fruita de temporada 
 

Dia: 13 setembre
Crema de llegums: patata,
mongeta blanca
Truita de gall d’indiot 
xampinyons de guarnició
Fruita de temporada
 

 

 
 

Dia: 19 setembre 
Verdura: Patata i mongeta verda 
Nuggets de pollastre amb pa 
tomàquet 
Fruita de temporada 
 

Dia: 20 setembre
Amanida d’arròs amb quinoa, 
enciam i pastanaga
Bistec de vedella a la planxa 
amb albergínia arrebossada
Fruita de temporada
 

 
 
 

Dia 26 de setembre 
 

FESTA LA MERCÈ 

Dia 27 setembre
Crema de porros i patata
Pollastre a la planxa amb 
amanida variada 
Fruita de temporada
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

*Fruita de temporada
Poma/ Pera/  Plàtan/ Raïm / 
Nectarines/  Meló/ Síndria/ 
Prunes....                

*Menú de règim: Astringent - Laxant 
Arròs bullit / Verdures variades/ 
Pasta blanca 
*Carn:Pollastre- Bistec  *Peix: Lluç  
*Làctics / Poma 

SETEMBRE 2022      SENSE  PORC

DIMARTS DIMECRES DIJOUS
Dia: 6 setembre 
Arròs amb tomàquet 
Hamburguesa de vedella amb 

 
Fruita de temporada 

Dia: 7 setembre 
Llenties amb verduretes 
Salsitxes de pollastre amb 
amanida variada 
Làctics 
 

Dia: 8 setembre 
Crema de carbassó, patata i 
pastanaga 
Pollastre arrebossat amb 
patates xips 
Fruita de temporada
 

Dia: 13 setembre 
Crema de llegums: patata, ceba, 
mongeta blanca i pastanaga 
Truita de gall d’indiot  amb 
xampinyons de guarnició 
Fruita de temporada 

Dia: 14 setembre  
Brou de pollastre amb pasta fina 
Vedella  arrebossada amb 
enciam, cogombre i tomàquet 
Làctics 
 

Dia: 15 setembre 
Amanida d’arròs 
tomàquet i pastanaga
Pollastre a la llimona 
patates xips 
Fruita de temporada

Dia: 20 setembre 
Amanida d’arròs amb quinoa, 
enciam i pastanaga 
Bistec de vedella a la planxa 
amb albergínia arrebossada 
Fruita de temporada 

Dia: 21 setembre 
Macarrons amb salsa de 
tomàquet 
Gall dindi a la planxa  amb 
amanida variada 
Làctics 
 

Dia: 22 setembre
Cigrons guisats amb patates
Truita de formatge amb enciam, 
tomàquet i pastanaga
Fruita de temporada
 

Dia 27 setembre 
Crema de porros i patata 
Pollastre a la planxa amb 
amanida variada  
Fruita de temporada 

Dia 28 setembre 
Sopa de pollastre amb pasta fina 
Hamburguesa de vedella a la 
planxa amb amanida variada 
Làctics 
 

Dia 29 setembre 
Verdura: Patata i mongeta 
verda 
Truita de gall dindi
amanida 
Fruita de temporada
 

orada 
Poma/ Pera/  Plàtan/ Raïm / 

/  Meló/ Síndria/ 
Prunes....                 

*Amanides Variades: (tres  ingredients) 
Enciam, ceba, tomàquet, pastanaga, blat de 
moro, cogombre, olives sense pinyol,,  llavors,.. 

Làctics: Iogurtnatural/sabors, Flam, Llet, Natilles…
 

SENSE  PORC 

DIJOUS DIVENDRES 
 

Crema de carbassó, patata i 

Pollastre arrebossat amb 

Fruita de temporada 

Dia: 9 setembre 
Brou de peix amb pasta fina 
Salmó al forn amb tomàquet i 
ceba 
Fruita de temporada 
 

Dia: 15 setembre  
Amanida d’arròs amb quinoa, 
tomàquet i pastanaga 
Pollastre a la llimona  amb 

Fruita de temporada 

Dia: 16 setembre 
Verdura: Patata i mongeta verda 
Hamburguesa de vedella  amb 
cigrons saltejats de guarnició 
Fruita de temporada 
 

 

Dia: 22 setembre 
Cigrons guisats amb patates 
Truita de formatge amb enciam, 
tomàquet i pastanaga 

uita de temporada 

Dia 23 setembre: 
Brou de peix amb arròs 
Lluç al forn amb salsa de 
tomàquet i ceba 
Fruita de temporada 
 

 
Verdura: Patata i mongeta 

indi amb 

uita de temporada 

Dia 30 setembre 
Amanida d’enciam, pastanaga, 
tomàquet i olives 
Macarrons amb salsa de 
tomàquet i tofu 
Fruita de temporada 

 

*Tots els àpats van 
acompanyants de pa 
*Amanides i verdures: 
s’utilitza oli d’oliva  
  verge per a amanir Natilles… 


