Menús de Gener 2018
COL·LEGI SANTA TERESA DE JESÚS

DINARS

PROPOSTA
SOPARS

DINARS

PROPOSTA
SOPARS

DINARS

PROPOSTA
SOPARS

DINARS

PROPOSTA
SOPARS

8

9

10

11

Dilluns
Arròs a la cubana

Dimarts
Minestra de verdures

Mero a la romana

Llibrets de llom amb bolets

Fruita

Fruita

Dimecres
Cigrons estofats
Pit de pollastre a la planxa
amb verdures al forn
Fruita

Dijous
Espagueti a la carbonara
Lluç a la planxa
amb amanida
Fruita

Llesca de pagès amb samfaina /
Ou ferrat amb verdures / Iogurt

Espinacs a la catalana / Salmó amb
patates, al forn / Iogurt

Espirals de pasta amb bròquil
saltejat / Truita a la francesa amb
amanida / Fruita

CURS 2017/2018

12

Divendres
Ou ferrat amb patates
Mandonguilles jardinera
amb espàrrecs verds
Iogurt
Torrades d’hummus de cigrons
Puré de carbassó / Pastís de
/ Escalopa milanesa de porc
verdures amb aletes de pollastre /
amb patates al forn / Mel i
Fruita
mató

15

16

17

18

19

Dilluns
Patata i bajoca
Llom adobat
amb carbassó a la planxa
Fruita

Dimarts
Arròs tres delícies
Croquetes de bacallà
amb puré de patata
Fruita

Dimecres
Macarrons gratinats
Pernilets de pollastre al forn
amb verdures a la planxa
Fruita

Dijous
Estofat de fesols
Truita amb pernil dolç i
tomàquet al forn
Fruita

Llenties amb verdures / Tonyina
amb salsa de tomàquet / Fruita

Crema de carbassa / Nuggets de
pollastre amb amanida / Iogurt

Estofat de fesols / Truita de
patates amb bolets / Fruita

Amanida completa / Rissotto de
bolets amb samfaina / Iogurt

Divendres
Crema de verdures
Hamburguesa de vedella
amb patata al forn
Crema catalana
Espaguetis napolitana/Lasanya
d’albergínia amb
amanida/Crema catalana

22

23

24

25

26

Dilluns

Dimarts

Dijous

Minestra de verdures

Remenat de patata

Divendres
Arròs amb pollastre i
verdures

Aletes de pollastre
amb pasta

Escalopins de llom
amb pebrot escalivat

Dimecres
Espirals
amb salsa de tomàquet
Calamarsets a la planxa
amb panotxa de panís

Fruita
Patata i bajoca / Emperador a la
planxa amb bastons de carbassa /
Iogurt

Fruita
Sopa de peix / Fideus estil oriental
/ Fruita

Fruita
Arròs amb tomàquet / Pèsols,
patata i pernil saltejat amb
espàrrecs verds / Iogurt

Estofat de llenties i verdures
Hamburguesa de pollastre
amb tomàquet

Bacallà a l’andalusa
amb samfaina

Fruita

Flam

Macarrons gratinats / Salmó al
forn amb amanida / Fruita

Sopa de peix / Paella / Mousse
de xocolata

29

30

31

1

2

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Cigrons estofats

Patata i bajoca

Crema de carbassa

Tallarins a la bolonyesa

Salsitxes de porc
amb amanida

Pollastre amb salsa del xef i
patata al forn

Mandonguilles estofades
amb pasta

Arròs amb tomàquet
Truita de carbassó amb
fesols saltejats

Fruita
Sopa de lletres / Truita de gambes
amb tomàquet / Iogurt

Fruita
Llesca de pagès amb samfaina /
Bistec amb amanida / Fruita

Fruita
Croquetes d’espinacs / Lluç a la
planxa amb patates al forn / Iogurt

Fruita
Espirals amb oli i julivert /
Mandonguilles estofades / Fruita

Iogurt
Amanida completa / Pizza al
gust / Flam

Tonyina a la planxa
amb amanida

