
És una hortalissa deliciosa, 
refrescant, molt versàtil a la 
cuina i que es pot menjar 
tant crua com cuita. 
El 95% del pes del carbassó 
és aigua, i per això és tan 
hidratant

El carbassó

Propietats 
nutricionals

Vitamina C, vitamina 
B9 (àcid fòlic) i 
provitamina A 
Ric en potassi i 
magnesi, per als 
ossos, l'activitat 
muscular i les dents

Beneficis en 
l'organisme

Fàcil de digerir en funció del 
tipus de cocció
Té propietats diürètiques 
que afavoreix l’eliminació de 
l’excés de líquids de 
l’organisme
Conté luteïna, que té efectes 
beneficiosos per a la vista
Els mucílags de les llavors 
contenen fibra molt 
saludable que afavoreixen la 
flora intestinal



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

MENÚ: FEBRER
 DILLUNS DIMARTS
 

 

 DIA 6 
Macarrons amb sofregit de tomàquet 
i orenga 
Croquetes de pernil amb amanida 
Fruita de temporada  
B: galetes integrals amb llet 

Crema de carbassó amb formatge
Salsitxes de porc de amb samfaina
Fruita de temporada  
B: compota de pera i poma

 DIA 13 
Espaguetis amb salsa de tomàquet 
casolana  
Varetes de peix amb pa i tomàquet 
Fruita de temporada  
B: pa amb gall dindi 

Verdura: bròquil amb patates
Pollastre  arrebossat amb amanida 
variada 
Fruita de temporada  
B: pa de motlle integral a
 

 

 
 

DIA 20 

FESTA 
Lliure disposició 

Verdura: mongeta tendra
patates 
Pernil dolç a la planxa amb enciam i 
tomàquet amanit 
Fruita de temporada  
B:pa amb formatge 

 
 
 

DIA 27 
Arròs amb salsa de tomàquet 
casolana 
Nuggets de pollastre amb 
xampinyons saltejats 
Fruita de temporada 
B: pa amb pernil dolç 

Crema de verdures: carbassó, 
pastanaga, patata, ceba i oli d’oliva
Fricandó de vedella  
Fruita de temporada  
B:entrepà amb formatge tendre

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

*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 

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

FEBRER 2023                    INFANTIL 1 i 2

DIMARTS DIMECRES DIJOUS
 DIA 1 

Mandonguilles de vedella  guisades 
amb verduretes, patates i pèsols 
Làctic 
B: magdalenes amb llet 

Crema de llegums: mongeta 
patata, ceba i pastanaga 
Cuixes de pollastre al forn amb  xips 
de patata 
Fruita de temporada  
B: pa amb pernil dolç 

DIA 7 
Crema de carbassó amb formatge 

amb samfaina 
 

ompota de pera i poma 

DIA 8 
Llenties guisades amb verdures 
Truita a la francesa amb pa i 
tomàquet 
Làctic 
B:bastonets de pa amb plàtan 

Arròs amb salsa de tomàquet
casolana 
Cuixes de pollastre rostides amb ceba 
i tomàquet 
Fruita de temporada  
B: Pa amb pernil dolç 

DIA 14 
ròquil amb patates 

arrebossat amb amanida 

 
a de motlle integral amb codony 

DIA 15 
Arròs a la cassola amb costella de 
porc i verduretes saltades  
Làctic 
B: suc de taronja natural amb galetes 

Crema de carbassó amb formatge
Truita a la francesa amb amanida 
variada 
Fruita de temporada  
B: bastonets de pa amb plàtan

DIA 21 
tendra amb  

Pernil dolç a la planxa amb enciam i 

 

DIA 22 
Brou d’au amb pasta fina 
Pollastre arrebossat amb patates al 
caliu 
Làctic 
B: compota de poma i plàtan 
 

Arròs amb salsa de tomàquet
casolana  
Truita de carbassó  i ceba
amanida variada 
Fruita de temporada  
B: pa amb xocolata 85% cacau
 

DIA 28 
Crema de verdures: carbassó, 
pastanaga, patata, ceba i oli d’oliva 

 
 

amb formatge tendre 

  

*Fruita del temps 
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: Iogurtnatural/sabors, Flam, Llet, Natilles…
 vís en funció de les necessitats del centre. 

INFANTIL 1 i 2 

DIJOUS DIVENDRES 
DIA 2 

: mongeta blanca 
eba i pastanaga  

Cuixes de pollastre al forn amb  xips 

 
 

DIA 3 
Sopa de peix amb pasta fina 
Lluç  amb salsa de tomàquet 
Fruita de temporada  
B: pa amb plàtan 
 

DIA 9 
salsa de tomàquet 

Cuixes de pollastre rostides amb ceba 

 

DIA 10 
Brou d’au amb galets 
Lluç arrebossat amb patates fregides 
Fruita de temporada  
B: pa amb formatge 

DIA 16 
Crema de carbassó amb formatge 

amb amanida 

 
astonets de pa amb plàtan 

DIA 17 
Llenties guisades amb verdures 
Salmó al forn amb puré de patates 
Fruita de temporada 
B: pa amb pernil salat 

DIA 23 
tomàquet 

ceba amb 

 
85% cacau 

DIA 24 
Crema de llegums: cigrons, patata, 
ceba i pastanaga  
Hamburguesa de vedella a la planxa 
amb pa i  tomàquet 
Fruita de temporada  
B :llet amb galetes integrals  

 

 
Enciam, ceba, tomàquet, pastanaga, blat de 

llavors,.. 

*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 
Macarrons amb sofregit de tomàquet 
i orenga 
Croquetes de pernil amb amanida 
Fruita de temporada  
 

Crema de carbassó amb formatge
Salsitxes de porc amb samfaina
Fruita de temporada  
 

 DIA 13 
Espaguetis amb salsa de tomàquet 
casolana  
Varetes de peix amb pa i tomàquet 
Fruita de temporada  
 

Verdura: bròquil amb patates
Pollastre  arrebossat amb amanida 
variada 
Fruita de temporada  
 
 

 

 
 

DIA 20 

FESTA 
Lliure disposició 

Verdura: mongeta tendra
patates 
Pernil dolç a la planxa
tomàquet amanit 
Fruita de temporada  
 

 
 
 

DIA 27 
Arròs amb salsa de tomàquet 
casolana 
Nuggets de pollastre amb 
xampinyons saltats 
Fruita de temporada 
 

Crema de verdures: carbassó, 
pastanaga, patata, ceba i oli d’oliva
Fricandó de vedella  
Fruita de temporada  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

*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 

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

MENÚ: FEBRER2023                    INFANTIL 3, 4 i 5

DIMARTS DIMECRES DIJOUS
 DIA 1 

Amanida variada: enciam, tomàquet i 
pastanaga 
Mandonguilles de vedella  guisades 
amb verduretes, patates i pèsols 
Làctic 
 

Crema de llegums: mongeta blanca 
patata, ceba i pastanaga 
Cuixes de pollastre al forn amb  xips 
de patata 
Fruita de temporada  
 

DIA 7 
Crema de carbassó amb formatge 

de porc amb samfaina 
 

DIA 8 
Llenties guisades amb verdures 
Truita a la francesa amb pa i 
tomàquet 
Làctic 

Arròs amb salsa de tomàquet
casolana 
Cuixes de pollastre rostides amb ceba 
i tomàquet 
Fruita de temporada  
 

DIA 14 
Verdura: bròquil amb patates 
Pollastre  arrebossat amb amanida 

 

DIA 15 
Consomé de verdures 
Arròs a la cassola amb costella de 
porc i verduretes saltades  
Làctic 

Crema de carbassó amb formatge
Truita a la francesa amb amanida 
variada 
Fruita de temporada  
 
 

DIA 21 
tendra amb  

Pernil dolç a la planxa amb enciam i 

 

DIA 22 
Brou  d’au amb pasta fina 
Pollastre amb salsa de formatge i 
ceba caramel·litzada 
Làctic 
 
 

Arròs amb salsa de tomàquet
casolana  
Truita de carbassó  i ceba
amanida variada 
Fruita de temporada  
 

DIA 28 
Crema de verdures: carbassó, 
pastanaga, patata, ceba i oli d’oliva 

 
 

  

*Fruita del temps 
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: Iogurtnatural/sabors, Flam, Llet, Natilles…
 

de les necessitats del centre. 

INFANTIL 3, 4 i 5 

DIJOUS DIVENDRES 
DIA 2 

Crema de llegums: mongeta blanca 
patata, ceba i pastanaga  
Cuixes de pollastre al forn amb  xips 

 

DIA 3 
Sopa de peix amb pasta fina 
Lluç  amb salsa de tomàquet 
Fruita de temporada  
 

DIA 9 
salsa de tomàquet 

Cuixes de pollastre rostides amb ceba 

 

DIA 10 
Brou  d’au amb galets 
Lluç arrebossat amb patates fregides 
Fruita de temporada  
 

DIA 16 
carbassó amb formatge 

Truita a la francesa amb amanida 

 

DIA 17 
Llenties guisades amb verdures 
Salmó al forn amb puré de patates 
Fruita de temporada 
 

DIA 23 
tomàquet 

ceba amb 

 

DIA 24 
Crema de llegums: cigrons, patata, 
ceba i pastanaga  
Hamburguesa de vedella a la planxa 
amb pa i  tomàquet 
Fruita de temporada  
 

 

ingredients) 
pastanaga, blat de 

llavors,.. 

*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 
Macarrons amb sofregit de tomàquet 
i orenga 
Croquetes de pernil amb amanida 
Fruita de temporada  
 

Crema de carbassó amb formatge
Salsitxes de porc al forn
tomàquet 
Fruita de temporada  
 

 DIA 13 
Espaguetis amb salsa de tomàquet 
casolana  
Varetes de peix amb pa i tomàquet 
Fruita de temporada  
 

Verdura: bròquil amb patates
Pollastre  a la planxa amb amanida 
variada 
Fruita de temporada  
 
 

 

 
 

DIA 20 

FESTA 
Lliure disposició 

Verdura: mongeta tendra
patates 
Llibret de pernil i formatge amb 
enciam i tomàquet amanit
Fruita de temporada  
 

 
 
 

DIA 27 
Arròs amb salsa de tomàquet 
casolana 
Nuggets de pollastre amb 
xampinyons saltejats 
Fruita de temporada 
 

Crema de verdures: carbassó, 
pastanaga, patata, ceba i oli d’oliva
Llom amb salsa de ametlles 
Fruita de temporada  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

*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 

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

MENÚ: FEBRER 2023                   PRIMÀRIA  

DIMARTS DIMECRES DIJOUS
 DIA 1 

Amanida variada: enciam, tomàquet i 
pastanaga 
Mandonguilles de vedella  guisades 
amb verduretes, patates i pèsols 
Làctic 
 

Mongeta blanca saltada amb pernil 
salat 
Pit de pollastre a la planxa  amb  xips 
de patata 
Fruita de temporada  
         PÍCNIC: 1r i 2nP 

DIA 7 
Crema de carbassó amb formatget 

al forn amb pa i 

 

DIA 8 
Llenties guisades amb verdures 
Cuixes de pollastre al forn amb 
patates xips 
Làctic 

Arròs amb salsa de tomàquet
casolana 
Truita de formatge amb pa i  
tomàquet 
Fruita de temporada  
 

DIA 14 
Verdura: bròquil amb patates 

amb amanida 

 

DIA 15 
Consomé de verdures 
Arròs a la cassola amb costella de 
porc i verduretes saltades  
Làctic 

Crema de carbassó  
Truita a la francesa amb amanida 
variada 
Fruita de temporada  
 

DIA 21 
tendra amb  

Llibret de pernil i formatge amb 
enciam i tomàquet amanit 

 

DIA 22 
Brou d’au amb pasta fina 
Pollastre amb salsa de formatge i 
ceba caramel·litzada 
Làctic 
 
 

Arròs amb salsa de tomàquet
casolana  
Truita de carbassó  i ceba
amanida variada 
Fruita de temporada  
 

DIA 28 
Crema de verdures: carbassó, 
pastanaga, patata, ceba i oli d’oliva 
Llom amb salsa de ametlles  

 

  

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

vís en funció de les necessitats del centre. 

RIMÀRIA   

DIJOUS DIVENDRES 
DIA 2 

Mongeta blanca saltada amb pernil 

Pit de pollastre a la planxa  amb  xips 

 

DIA 3 
Sopa de peix amb pasta fina 
Lluç arrebossat amb rodanxes de 
carbassó a la planxa 
Fruita de temporada  
 

DIA 9 
salsa de tomàquet 

ita de formatge amb pa i  

 

DIA 10 
Brou d’au amb galets 
Lluç al forn amb  patates fregides 
Fruita de temporada  
 

DIA 16 

Truita a la francesa amb amanida 

 

DIA 17 
Llenties guisades amb verdures 
Salmó al forn amb puré de patates 
Fruita de temporada 
 

DIA 23 
tomàquet 

Truita de carbassó  i ceba amb 

 

DIA 24 
Cigrons guisats amb patates 
Hamburguesa de vedella a la planxa 
amb pa i  tomàquet 
Fruita de temporada  
 

 

 
Enciam, ceba, tomàquet, pastanaga, blat de 

llavors,.. 

*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 
Macarrons amb sofregit de tomàquet 
i orenga 
Pernil a la planxa amb amanida 
Fruita de temporada  
 

Crema de carbassó 
Salsitxes de porc al forn amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada  
 

 DIA 13 
Espaguetis amb salsa de tomàquet 
casolana  
Varetes de peix amb pa i tomàquet 
Fruita de temporada  
 

Verdura: bròquil amb patates
Pollastre  a la planxa  
variada 
Fruita de temporada  
 
 

 

 
 

DIA 20 

FESTA 
Lliure disposició 

Verdura: mongeta tendra amb  
patates 
Llibret de pernil  amb enciam i 
tomàquet amanit 
Fruita de temporada  
 

 
 
 

DIA 27 
Arròs amb salsa de tomàquet 
casolana 
Nuggets de pollastre amb 
xampinyons saltejats 
Fruita de temporada 
 

Crema de verdures: carbassó,
pastanaga, patata, ceba i oli d’oliva
Llom a la planxa 
Fruita de temporada  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

*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 

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

MENÚ: FEBRER 2023                SENSE  LACTOSA  

DIMARTS DIMECRES DIJOUS
 DIA 1 

Amanida variada: enciam, tomàquet  i 
pastanaga 
Mandonguilles de vedella  guisades 
amb  verduretes, patates i pèsols 
Làctic sense lactosa 
 

Mongeta blanca saltada amb pernil 
salat 
Pit de pollastre a la planxa  amb  xips 
de patata 
Fruita de temporada  
           PÍCNIC: 1r i 2nP 

DIA 7 

Salsitxes de porc al forn amb pa i 

 

DIA 8 
Llenties guisades amb verdures 
Cuixes de pollastre al forn amb 
patates xips 
Làctic sense lactosa 

Arròs amb salsa de tomàquet
casolana  
Truita amb pa i  tomàquet
Fruita de temporada  
 

DIA 14 
bròquil amb patates 

 amb amanida 

 

DIA 15 
Consomé de verdures 
Arròs a la cassola amb costella de 
porc i verduretes saltades  
Làctic sense lactosa 

Crema de carbassó  
Truita a la francesa amb amanida
variada 
Fruita de temporada  
 

DIA 21 
Verdura: mongeta tendra amb  

amb enciam i 

 

DIA 22 
Brou d’au amb pasta fina 
Pollastre amb salsa de ceba 
caramel·litzada 
Làctic sense lactosa 
 
 

Arròs amb salsa de tomàquet
casolana  
Truita de carbassó  i ceba
amanida variada 
Fruita de temporada  
 

DIA 28 
Crema de verdures: carbassó, 
pastanaga, patata, ceba i oli d’oliva 

 

  

*Fruita del temps 
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 /Arrebossats sense lactosa
 

vís en funció de les necessitats del centre. 

SENSE  LACTOSA   

DIJOUS DIVENDRES 
DIA 2 

Mongeta blanca saltada amb pernil 

Pit de pollastre a la planxa  amb  xips 

 
 

DIA 3 
Sopa de peix amb pasta fina 
Lluç arrebossat amb rodanxes de 
carbassó a la planxa 
Fruita de temporada  
 

DIA 9 
salsa de tomàquet 

amb pa i  tomàquet 
 

DIA 10 
Brou d’au amb galets 
Lluç al forn amb  patates fregides 
Fruita de temporada  
 

DIA 16 

Truita a la francesa amb amanida 

 

DIA 17 
Llenties guisades amb verdures 
Salmó al forn amb puré de patates 
Fruita de temporada 
 

DIA 23 
tomàquet 

Truita de carbassó  i ceba amb 

 

DIA 24 
Cigrons guisats amb patates  
Hamburguesa de vedella a la planxa 
amb pa i  tomàquet 
Fruita de temporada  
 

 

 
pastanaga, blat de 

llavors,.. 

*Tots els àpats van 
acompanyants de pa 
*Amanides i verdures: 
s’utilitza oli d’oliva  
 verge. Làctics: sense lactosa /Arrebossats sense lactosa 



 

    MENÚ: 
 DILLUNS DIMARTS
 

 

 DIA 6 
Macarrons amb sofregit de tomàquet 
i orenga 
Pernil a la planxa amb amanida 
Fruita de temporada  
 

Crema de carbassó amb formatget
Salsitxes de porc al forn amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada  
 

 DIA 13 
Espaguetis amb salsa de tomàquet 
casolana  
Bacallà a la planxa  amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada  
 

Verdura: bròquil amb patates
Pollastre  a la planxa  
variada 
Fruita de temporada  
 
 

 

 
 

DIA 20 

FESTA 
Lliure disposició 

Verdura: mongeta tendra amb  
patates 
Pernil planxa amb enciam i tomàquet 
amanit 
Fruita de temporada  
 

 
 
 

DIA 27 
Arròs amb salsa de tomàquet casolà 
Pollastre amb xampinyons saltejats 
Fruita de temporada 
 

Crema de verdures: carbassó, 
pastanaga, patata, ceba i oli d’oliva
Llom a la planxa amb amanida 
variada 
Fruita de temporada  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

*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 

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

MENÚ: FEBRER 2023              SENSE GLUTEN

DIMARTS DIMECRES DIJOUS
 DIA 1 

Amanida variada: enciam, tomàquet  i 
pastanaga 
Mandonguilles de vedella  guisades 
amb  verduretes, patates i pèsols 
Làctic 
 

Mongeta blanca saltada amb pernil 
salat 
Pit de pollastre a la planxa  amb  xips 
de patata 
Fruita de temporada  
                PÍCNIC: 1r i 2nP

DIA 7 
Crema de carbassó amb formatget 
Salsitxes de porc al forn amb pa i 

 

DIA 8 
Llenties guisades amb verdures 
Cuixes de pollastre al forn amb 
patates xips 
Làctic 

Arròs amb salsa de tomàquet
Truita de formatge amb pa i  
tomàquet 
Fruita de temporada  
 

DIA 14 
Verdura: bròquil amb patates 

 amb amanida 

 

DIA 15 
Consomé de verdures 
Arròs a la cassola amb costella de 
porc i verduretes saltades  
Làctic 

Crema de carbassó amb formatge
Truita a la francesa amb amanida 
variada 
Fruita de temporada  
 

DIA 21 
mongeta tendra amb  

amb enciam i tomàquet 

 

DIA 22 
Brou d’au amb pasta fina 
Pollastre a la planxa  amb mongeta 
blanca saltades 
Làctic 
 
 

Arròs amb salsa de tomàquet
casolana  
Truita de carbassó  i ceba
amanida variada 
Fruita de temporada  
 

DIA 28 
Crema de verdures: carbassó, 
pastanaga, patata, ceba i oli d’oliva 
Llom a la planxa amb amanida 

 

  

*Fruita del temps 
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: Iogurtnatural/sabors, Flam, Llet, 
 

vís en funció de les necessitats del centre. 

SENSE GLUTEN 

DIJOUS DIVENDRES 
DIA 2 

Mongeta blanca saltada amb pernil 

Pit de pollastre a la planxa  amb  xips 

 
PÍCNIC: 1r i 2nP 

DIA 3 
Sopa de peix amb pasta fina 
Lluç al forn amb rodanxes de carbassó 
a la planxa 
Fruita de temporada  
 

DIA 9 
salsa de tomàquet  

ita de formatge amb pa i  

 

DIA 10 
Brou d’au amb galets 
Lluç al forn amb  patates fregides 
Fruita de temporada  
 

DIA 16 
Crema de carbassó amb formatge 
Truita a la francesa amb amanida 

 

DIA 17 
Llenties guisades amb verdures 
Salmó al forn amb puré de patates 
Fruita de temporada 
 

DIA 23 
tomàquet 

Truita de carbassó  i ceba amb 

 

DIA 24 
Cigrons guisats amb patates  
Hamburguesa de vedella a la planxa 
amb pa i  tomàquet 
Fruita de temporada  
 

 

ceba, tomàquet, pastanaga, blat de 
llavors,.. 

*Amanides i verdures: s’utilitza oli 
d’oliva verge. 

et, Natilles… 
*Productes sense gluten: 
Pa/ Pasta/ 



 

 

MENÚ: FEBRER

 DILLUNS DIMARTS
 

 

 DIA 6 
Macarrons amb sofregit de tomàquet 
i orenga 
Gall d’indi a la planxa amb amanida 
Fruita de temporada  
 

Crema de carbassó amb formatget
Salsitxes de porc al forn amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada  
 

 DIA 13 
Espaguetis amb salsa de tomàquet 
casolana  
Lluç a la planxa  amb pa i tomàquet 
Fruita de temporada  
 

Verdura: bròquil amb patates
Pollastre  al forn amb amanida 
variada 
Fruita de temporada  
 
 

 

 
 

DIA 20 

FESTA 
Lliure disposició 

Verdura: mongeta tendra amb  
patates 
Lluç a la planxa  amb enciam i 
tomàquet amanit 
Fruita de temporada  
 

 
 
 

DIA 27 
Arròs amb salsa de tomàquet 
casolana 
Pollastre a la planxa amb xampinyons 
saltejats 
Fruita de temporada 
 

Crema de verdures: carbassó, 
pastanaga, patata, ceba i oli d’oliva
Llom amb salsa de ametlles 
Fruita de temporada  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

*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 

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

FEBRER 2023                    SENSE OU   

DIMARTS DIMECRES DIJOUS
 DIA 1 

Amanida variada: enciam, tomàquet  i 
pastanaga 
Vedella  guisada amb  verduretes  
Làctic 
 

Mongeta blanca saltada amb pernil 
salat 
Rotllet de pernil i formatge a la 
planxa amb pa i tomàquet
Fruita de temporada  
            PÍCNIC: 1r i 2nP

DIA 7 
Crema de carbassó amb formatget 
Salsitxes de porc al forn amb pa i 

 

DIA 8 
Llenties guisades amb verdures 
Cuixes de pollastre al forn amb 
patates xips 
Làctic 

Arròs amb salsa de tomàquet
casolana 
Vedella a la planxa  amb pa i  
tomàquet 
Fruita de temporada  
 

DIA 14 
Verdura: bròquil amb patates 

amb amanida 

 

DIA 15 
Consomé de verdures 
Arròs a la cassola amb costella de 
porc i verduretes saltades  
Làctic 

Crema de carbassó amb formatge
Pernil dolç a la planxa  
variada 
Fruita de temporada  
 

DIA 21 
Verdura: mongeta tendra amb  

amb enciam i 

 

DIA 22 
Brou d’au amb pasta fina 
Pollastre a la planxa  amb mongeta 
blanca saltades 
Làctic 
 
 

Arròs amb salsa de tomàquet
casolana  
Llibret de carbassó amb pernil i 
formatge a la planxa  amb amanida 
variada 
Fruita de temporada  
 

DIA 28 
Crema de verdures: carbassó, 
pastanaga, patata, ceba i oli d’oliva 
Llom amb salsa de ametlles  

 

  

*Fruita del temps 
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: Iogurtnatural/sabors, Flam, Llet, Natilles…
 vís en funció de les necessitats del centre. 

SENSE OU    

DIJOUS DIVENDRES 
DIA 2 

Mongeta blanca saltada amb pernil 

Rotllet de pernil i formatge a la 
tomàquet 

 
PÍCNIC: 1r i 2nP 

DIA 3 
Sopa de peix amb pasta fina 
Lluç a  la planxa amb rodanxes de 
carbassó a la planxa 
Fruita de temporada  
 

DIA 9 
salsa de tomàquet 

amb pa i  

 

DIA 10 
Brou d’au amb galets 
Lluç al forn amb  patates fregides 
Fruita de temporada  
 

DIA 16 
Crema de carbassó amb formatge 

 amb amanida 

 

DIA 17 
Llenties guisades amb verdures 
Salmó al forn amb puré de patates 
Fruita de temporada 
 

DIA 23 
tomàquet 

Llibret de carbassó amb pernil i 
amb amanida 

 

DIA 24 
Cigrons guisats amb patates  
Hamburguesa de vedella a la planxa  
amb pa i  tomàquet 
Fruita de temporada  
 

 

 
Enciam, ceba, tomàquet, pastanaga, blat de 

llavors,.. 

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



 

MENÚ: FEBRER

 DILLUNS DIMARTS
 

 

 DIA 6 
Macarrons amb sofregit de tomàquet 
i orenga 
Croquetes de pernil amb amanida 
Fruita de temporada  
 

Crema de carbassó amb formatget
Salsitxes de porc al forn amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada  
 

 DIA 13 
Espaguetis amb salsa de tomàquet 
casolana  
Llibret de pernil dolç i formatge  amb 
pa i tomàquet 
Fruita de temporada  
 

Verdura: bròquil amb patates
Pollastre  arrebossat amb amanida 
variada 
Fruita de temporada  
 
 

 

 
 

DIA 20 

FESTA 
Lliure disposició 

Verdura: mongeta tendra amb  
patates 
Llibret de pernil i formatge amb 
enciam i tomàquet amanit
Fruita de temporada  
 

 
 
 

DIA 27 
Arròs amb salsa de tomàquet 
casolana 
Nuggets de pollastre amb 
xampinyons saltejats 
Fruita de temporada 
 

Crema de verdures: carbassó, 
pastanaga, patata, ceba i oli d’oliva
Llom amb salsa de ametlles 
Fruita de temporada  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

*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 

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

FEBRER 2023                    SENSE   

DIMARTS DIMECRES DIJOUS
 DIA 1 

Amanida variada: enciam, tomàquet  i 
pastanaga 
Mandonguilles de vedella  guisades 
amb verduretes, patates i pèsols 
Làctic 
 

Mongeta blanca saltada amb pernil 
salat 
Pit de pollastre a la planxa  amb  xips 
de patata 
Fruita de temporada  
           PÍCNIC: 1r i 2nP 

DIA 7 
Crema de carbassó amb formatget 
Salsitxes de porc al forn amb pa i 

 

DIA 8 
Llenties guisades amb verdures 
Cuixes de pollastre al forn amb 
patates xips 
Làctic 

Arròs amb salsa de tomàquet
casolana 
Truita de formatge amb pa i  
tomàquet 
Fruita de temporada  
 

DIA 14 
Verdura: bròquil amb patates 
Pollastre  arrebossat amb amanida 

 

DIA 15 
Consomé de verdures 
Arròs a la cassola amb costella de 
porc i verduretes saltades  
Làctic 

Crema de carbassó amb formatge
Truita a la francesa amb amanida 
variada 
Fruita de temporada  
 

DIA 21 
Verdura: mongeta tendra amb  

pernil i formatge amb 
enciam i tomàquet amanit 

 

DIA 22 
Brou d’au amb pasta fina 
Pollastre a la planxa  amb mongeta 
blanca saltades 
Làctic 
 
 

Arròs amb salsa de tomàquet
casolana  
Truita de carbassó  i ceba
amanida variada 
Fruita de temporada  
 

DIA 28 
Crema de verdures: carbassó, 
pastanaga, patata, ceba i oli d’oliva 
Llom amb salsa de ametlles  

 

  

*Fruita del temps 
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: Iogurtnatural/sabors, Flam, Llet, Natilles…
 vís en funció de les necessitats del centre. 

SENSE   PEIX 

DIJOUS DIVENDRES 
DIA 2 

Mongeta blanca saltada amb pernil 

Pit de pollastre a la planxa  amb  xips 

 
 

DIA 3 
Sopa de verdures amb pasta fina 
Pollastre a la planxa amb rodanxes de 
carbassó a la planxa 
Fruita de temporada  
 

DIA 9 
salsa de tomàquet 

amb pa i  

 

DIA 10 
Brou d’au amb galets 
Vedella ala planxa  amb  patates 
fregides 
Fruita de temporada  
 

DIA 16 
Crema de carbassó amb formatge 
Truita a la francesa amb amanida 

 

DIA 17 
Llenties guisades amb verdures 
Gall dindi a la planxa amb puré de 
patates 
Fruita de temporada 
 

DIA 23 
tomàquet 

Truita de carbassó  i ceba amb 

 

DIA 24 
Cigrons guisats amb patates  
Hamburguesa de vedella a la planxa 
amb pa i  tomàquet 
Fruita de temporada  
 

 

 
Enciam, ceba, tomàquet, pastanaga, blat de 

llavors,.. 

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



 

 

MENÚ: FEBRER
 DILLUNS DIMARTS
 

 

 DIA 6 
Macarrons amb sofregit de tomàquet 
i orenga 
Calamar a la romana amb amanida 
Fruita de temporada  
 

Crema de carbassó amb formatget
Salsitxes de pollastre 
tomàquet 
Fruita de temporada  
 

 DIA 13 
Espaguetis amb salsa de tomàquet 
casolana  
Varetes de peix amb pa i tomàquet 
Fruita de temporada  
 

Verdura: bròquil amb patates
Pollastre  arrebossat amb amanida 
variada 
Fruita de temporada  
 
 

 

 
 

DIA 20 

FESTA 
Lliure disposició 

Verdura: mongeta tendra amb  
patates 
Llibret de gall dindi i formatge amb 
enciam i tomàquet amanit
Fruita de temporada  
 

 
 
 

DIA 27 
Arròs amb salsa de tomàquet 
casolana 
Nuggets de pollastre amb 
xampinyons saltejats 
Fruita de temporada 
 

Crema de verdures: carbassó, 
pastanaga, patata, ceba i oli d’oliva
Pollastre  amb salsa de ametlles 
Fruita de temporada  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

*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 

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

FEBRER 2023                     SENSE PORC

DIMARTS DIMECRES DIJOUS
 DIA 1 

Amanida variada: enciam, tomàquet  i 
pastanaga 
Mandonguilles de vedella  guisades 
amb verduretes, patates i pèsols 
Làctic 
 

Mongeta blanca saltada amb all i 
julivert 
Pit de pollastre a la planxa  amb  xips 
de patata 
Fruita de temporada  
                PÍCNIC: 1r i 2nP

DIA 7 
Crema de carbassó amb formatget 
Salsitxes de pollastre al forn amb pa i 

 

DIA 8 
Llenties guisades amb verdures 
Cuixes de pollastre al forn amb 
patates xips 
Làctic 

Arròs amb salsa de tomàquet
casolana 
Truita de formatge amb pa i  
tomàquet 
Fruita de temporada  
 

DIA 14 
Verdura: bròquil amb patates 
Pollastre  arrebossat amb amanida 

 

DIA 15 
Consomé de verdures 
Arròs a la cassola amb pollastre  i 
verduretes saltades  
Làctic 

Crema de carbassó amb formatge
Truita a la francesa amb amanida 
variada 
Fruita de temporada  
 

DIA 21 
Verdura: mongeta tendra amb  

i formatge amb 
enciam i tomàquet amanit 

 

DIA 22 
Brou d’au amb pasta fina 
Pollastre a la planxa  amb mongeta 
blanca saltades 
Làctic 
 
 

Arròs amb salsa de tomàquet
casolana  
Truita de carbassó  i ceba
amanida variada 
Fruita de temporada  
 

DIA 28 
Crema de verdures: carbassó, 
pastanaga, patata, ceba i oli d’oliva 

amb salsa de ametlles  
 

  

*Fruita del temps 
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: Iogurtnatural/sabors, Flam, Llet, Natilles…
 vís en funció de les necessitats del centre. 

SENSE PORC 

DIJOUS DIVENDRES 
DIA 2 

blanca saltada amb all i 

Pit de pollastre a la planxa  amb  xips 

 
PÍCNIC: 1r i 2nP 

DIA 3 
Sopa de peix amb pasta fina 
Lluç arrebossat amb rodanxes de 
carbassó a la planxa 
Fruita de temporada  
 

DIA 9 
salsa de tomàquet 

ita de formatge amb pa i  

 

DIA 10 
Brou d’au amb galets 
Lluç al forn amb  patates fregides 
Fruita de temporada  
 

DIA 16 
Crema de carbassó amb formatge 
Truita a la francesa amb amanida 

 

DIA 17 
Llenties guisades amb verdures 
Salmó al forn amb puré de patates 
Fruita de temporada 
 

DIA 23 
tomàquet 

Truita de carbassó  i ceba amb 

 

DIA 24 
Cigrons guisats amb patates  
Hamburguesa de vedella a la planxa  
amb pa i  tomàquet 
Fruita de temporada  
 

 

 
Enciam, ceba, tomàquet, pastanaga, blat de 

llavors,.. 

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


