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12

13

14

15

Dilluns

Dimarts
Espagueti a la bolonyesa
Truita a la francesa
amb amanida
Fruita

Dimecres
Sopa o gaspatxo
Pollastre arrebossat amb
patates
Iogurt

Dijous
Arròs amb tomàquet
Mero a la planxa
amb verdures
Fruita

Sopa freda de tomàquet / Filet de
gall d’indi a la planxa amb flamet
fred de llenties / Iogurt

Llesca de pagès amb samfaina /
Orada al forn amb verdures /
Iogurt

Espàrrecs en llauna o frescos / Ou
ferrat amb patates fregides /
Iogurt

Divendres
Patata i bajoca
Hamburguesa de vedella
amb tomàquet amanit
Fruita
Amanida freda de cigrons amb
ou dur esmicolat / Sípia a la
planxa amb patata al caliu /
Iogurt

FESTIU
PROPOSTA
SOPARS

PROPOSTA
SOPARS

DINARS
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Dilluns

Dimarts
Arròs amb pollastre i
verdures
Truita de patata amb
tomàquet amanit
Fruita

Dimecres

Dijous

Divendres

Amanida de llenties

Macarrons gratinats

FESTIU

Bacallà fregit amb amanida

LLIURE DISPOSICIÓ

Amanida de pasta

Pollastre a la planxa
Llibrets de llom
amb verdures
amb patates fregides
Fruita
Iogurt
Llesca de pagès amb tomàquet i
Amanida de tomàquet i mozzarella Espinacs a la catalana / Gall d’indi
pernil / Salsitxes de pollastre amb
/ Pizza de pernil o tonyina / Iogurt al forn amb patata al caliu / Iogurt
verdures / Formatge fresc

Fruita
Bajoca i patata / Pit de pollastre
amb samfaina / Iogurt
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Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Arròs a la cubana

Meló amb pernil
Hamburguesa de pollastre
amb patates al forn

Pizza de pernil

Tallarins a la carbonara

Vichyssoise

Truita d’espinacs
amb tomàquet amanit

Calamars a l’andalusa
amb amanida

Salsitxes de porc amb
fesols saltejats

Fruita
Amanida d’arròs amb verdures /
Hamburguesa de tonyina amb
amanida / Iogurt

Fruita

Fruita
Sopa de lletres / Truita de
pèsols amb verdures
/Formatge fresc

Lluç al forn amb verdures

PROPOSTA
SOPARS

CURS 2017/2018
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DINARS
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Fruita
Amanida freda de llenties,
tomàquet, patata i ceba / Truita
de gambetes / Suc de taronja

Iogurt
Gaspatxo / Lluç al vapor amb
flamet d’arròs integral / Iogurt

Espardenya amb escalivada / Llom
a la planxa amb amanida / Iogurt

