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CURS 2017/2018

4

5

6

7

8

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Divendres

Puré de carbassó

Pizza prosciutto

Paella

Dijous
Espirals amb tomàquet i
formatge

Ous trencats amb pernil i
patates
Fruita

Lluç a la planxa amb
amanida
Fruita
Espinacs a la catalana /
Hamburguesa de vedella amb
amanida / Iogurt

Pollastre amb salsa del cheff
i espàrrecs verds
Fruita

Saltejat de bròquil amb allets /
Truita de pèsols amb arròs / Fruita

Mandonguilles estofades
Mousse de xocolata

Amanida verda variada / Truita de
patates i ceba / Fruita

Amanida russa / Aletes de
pollastre amb verdures / Iogurt

Patata i bajoca
Hamburguesa de vedella
amb bolets
Fruita
Sopa freda de tomàquet /
Llesca de pagès amb escalivada
i sardines en escabetx / Fruita

11

12

13

14

15

Dilluns
Amanida russa
Bacallà fregit
amb espàrrecs verds
Pinya amb almívar

Dimarts
Crema tèbia de porros
Salsitxes de porc
amb patates al caliu
Fruita
Amanida de tomàquet i mozzarela
/ Sèpia a la planxa amb patata al
forn/Iogurt

Dimecres
Espaguetis a la carbonara
Lluç a la romana
amb pebrot escalivat
Fruita

Dijous
Arròs amb tomàquet
Pernilets de pollastre al forn
amb panotxa de panís
Fruita
Amanida de quinoa i verdures /
Espardenya amb escalivada,
tonyina i ou dur/Fruita

Divendres
Minestra de verdures
Llom adobat
amb patates fregides
Fruita

Espaguetis a la napolitana/ Bistec
a la planxa amb bolets / Fruita

Gaspatxo / Pizza de pernil / Iogurt

Faves saltejades / Ou ferrat
amb patates fregides / Fruita

18

19

20

21

22

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Gaspatxo
Llibrets de llom
amb flamet d’arròs
Iogurt

Patata i bajoca
Pollastre amb salsa i
amanida
Fruita

Arròs tres delícies
Mero a la planxa
amb verdures
Fruita

Amanida de llenties

Arròs a la cubana / Fricandó de
vedella / Iogurt

Paella / Llom amb salsa roquefort
/ Fruita

Minestra de verdures / Truita de
gambetes i alls tendres / Flam

Vichyssoise / Frankfurt amb
verdures /Fruita

Macarrons gratinats
Nuggets
amb tomàquet cherry
Fruita
Meló amb pernil /
Mandonguilles estofades /
Fruita

Truita de patates
Fruita

