
 01
Patata amb pastanaga, carbassó i 

carbassa
02 Mongetes tendres amb patates al vapor 03 Arròs tres delícies 04 Crema de patata 05

FESTIU Cinta de llom a la planxa Pollastre rostit amb poma Gall Sant Pere rostit amb patates Truita de carbassó

 Poma rostida Pastanaga i olives Pastanaga fresca ratllada

Pa i Iogurt natural Pa i Fruita fresca Pa i Fruita fresca Pa i Fruita fresca

    

Paella de verdures 08 Crema de carbassa 09 Patata i pastanaga al vapor 10  11  12

Escalopa de vedella arrebossada
Pernilets de pollastre al forn amb herbes 

provençals
Truita francesa casolana DIA DE FESTA 

Tomàquet amanit Patates panaderes al forn Arròs blanc amb oli d'oliva LLIURE LOCAL 
Pa i Fruita fresca Pa i Fruita fresca Pa i Iogurt natural DISPOSICIÓ  

     

Tallarines al pesto 15 Crema de carbassó 16 Macarrons aglio-olio 17 Crema de carbassó 18 Sopa d`au amb fideus 19

Pit de pollastre al forn Arròs al forn (amb magra i botifarra) Truita francesa de pernil dolç Bacallà al forn amb samfaina Vedella en salsa

Tomàquet amanit Pastanaga baby al vapor Patates dau

Pa i Iogurt natural Pa i Fruita fresca Pa i Fruita fresca Pa i Fruita fresca Pa i Fruita fresca

     

Arròs amb salsa de tomàquet 22 Crema de patata 23 Mongetes tendres amb patates al vapor 24 Macarrons en blanc 25 Crema de pastanaga 26

Truita de patata i ceba Filet de lluç a la planxa Pernilets de pollastre al forn Salsitxes a la planxa Daus de pollastre adobat al forn

Blat de moro i olives Ceba brasejada Tomàquet amanit Pastanaga fresca ratllada

Pa i Fruita fresca Pa i Fruita fresca Pa i Fruita fresca Pa i Iogurt natural Pa i Fruita fresca

     

Espirals napolitana 29
Arròs de muntanya (ceba, tomàquet, 

pastanaga i xampinyons)
30 Sopa d`au amb pistons 31  

Maires a l'andalusa Hamburguesa mixta a la planxa Contracuixa de pollastre al forn  

Blat de moro i olives Pastanaga baby al vapor Tomàquet amanit  
Revisat per Laia Torrelles, Diplomada 

en Nutrició i dietètica.          

Pa i Fruita fresca Pa i Fruita fresca Pa i Iogurt natural  Col·legiada nº CAT001125  

    

MAIG  2023SENSE ALIMENTS FLATULENTS 





 01
Empedrat de cigrons (tomàquet, ceba i 

pebrot)
02 Mongetes tendres amb patates al vapor 03 Arròs amb carbassa i carbassó 04

Amanida campera (patata, tomàquet, 

pebrot, ceba i tonyina) 
05

FESTIU Filet de lluç a la planxa Remenat d'ou Gall Sant Pere rostit amb patates Truita de carbassó

 Enciam i olives
Amanida mesclum, blat de moro i olives 

verdes
Enciam i pastanaga

Pa blanc/integral i Iogurt natural Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca

    

Paella de verdures 08 Ensaladilla russa 09 Llenties amb verduretes 10  11  12

Filet de lluç a la planxa Bacallà al forn Truita francesa casolana DIA DE FESTA 
Enciam i tomàquet Enciam i blat de moro Enciam i pastanaga LLIURE LOCAL 

Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Iogurt natural DISPOSICIÓ  

     

Tallarines al pesto 15 Crema de carbassó 16 Mongetes blanques amb patates 17 Col amb patates saltejada 18 Sopa de verdures amb fideus 19

Remenat d'ou Arròs a la milanesa veggie Truita francesa casolana Bacallà al forn amb samfaina Filet de lluç a la planxa

Enciam i tomàquet Enciam i blat de moro Patates dau

Pa blanc/integral i Iogurt natural Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca

     

Arròs amb salsa de tomàquet 22 Llenties amb verduretes 23 Mongetes tendres amb patates al vapor 24
Amanida de pasta (pastanaga, blat de 

moro, tomàquet i olives verdes)
25 Coliflor al vapor amb patates 26

Truita de patata i ceba Filet de lluç a la planxa Remenat de xampinyons Burguer deluxe vegetal a la planxa Bacallà al forn 

Enciam i olives Ceba brasejada Enciam i tomàquet Enciam i cogombre Enciam i pastanaga

Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Iogurt natural Pa blanc/integral i Fruita fresca

     

Espirals napolitana 29
Arròs de muntanya (ceba, tomàquet, 

pastanaga i xampinyons)
30 Bròquil al vapor amb patata 31  

Maires a l'andalusa Burguer deluxe vegetal a la planxa Bacallà al forn  

Enciam i pastanaga Enciam i olives Enciam i tomàquet  
Revisat per Laia Torrelles, Diplomada 

en Nutrició i dietètica.          

Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Iogurt natural  Col·legiada nº CAT001125  

    

MAIG  2023SENSE CARN 





 01
Empedrat de cigrons (tomàquet, ceba i 

pebrot)
02 Mongetes tendres amb patates al vapor 03 Arròs amb carbassa i carbassó 04

Amanida campera (patata, tomàquet, 

pebrot, ceba i tonyina) 
05

FESTIU Arròs saltejat amb xampinyons Remenat d'ou Gall Sant Pere rostit amb patates Truita de carbassó

 
Amanida mesclum, blat de moro i olives 

verdes
Enciam i pastanaga

Pa sense gluten i Iogurt natural Pa sense gluten i Fruita fresca Pa sense gluten i Fruita fresca Pa sense gluten i Fruita fresca

    

Paella de verdures 08 Ensaladilla russa 09 Espinacs saltejats amb patates 10  11  12

Filet de lluç a la planxa Bacallà al forn Truita francesa casolana DIA DE FESTA 
Enciam i tomàquet Enciam i blat de moro Enciam i pastanaga LLIURE LOCAL 

Pa sense gluten i Fruita fresca Pa sense gluten i Fruita fresca Pa sense gluten i Iogurt natural DISPOSICIÓ  

     

Tallarines sense gluten al pesto 15 Crema de carbassó 16 Mongetes blanques amb patates 17 Crema Saint Germain 18
Sopa de verdures amb fideus sense 

gluten
19

Remenat d'ou Maires a la planxa Truita francesa casolana Bacallà al forn amb samfaina Filet de lluç a la planxa

Enciam i tomàquet Enciam i cogombre Enciam i blat de moro Patates dau

Pa sense gluten i Iogurt natural Pa sense gluten i Fruita fresca Pa sense gluten i Fruita fresca Pa sense gluten i Fruita fresca Pa sense gluten i Fruita fresca

     

Arròs amb salsa de tomàquet 22 Crema de patata 23 Mongetes tendres amb patates al vapor 24 Amanida de pasta sense gluten 25 Coliflor al vapor amb patates 26

Truita de patata i ceba Filet de lluç a la planxa Remenat de xampinyons Maires a la planxa Bacallà al forn 

Enciam i olives Ceba brasejada Enciam i tomàquet Enciam i cogombre Enciam i pastanaga

Pa sense gluten i Fruita fresca Pa sense gluten i Fruita fresca Pa sense gluten i Fruita fresca Pa sense gluten i Iogurt natural Pa sense gluten i Fruita fresca

     

Espaguetis sense gluten napolitana 29
Arròs de muntanya (ceba, tomàquet, 

pastanaga i xampinyons)
30 Bròquil al vapor amb patata 31  

Maires a la planxa Remenat d'ou Bacallà al forn  

Enciam i olives Enciam i tomàquet Enciam i tomàquet  
Revisat per Laia Torrelles, Diplomada 

en Nutrició i dietètica.          

Pa sense gluten i Fruita fresca Pa sense gluten i Fruita fresca Pa sense gluten i Iogurt natural  Col·legiada nº CAT001125  

    

MAIG  2023SENSE GLUTEN NI CARN 





 01
Empedrat de cigrons (tomàquet, ceba i 

pebrot)
02 Mongetes tendres amb patates al vapor 03 Arròs amb carbassa i carbassó 04

Amanida campera (patata, tomàquet, 

pebrot, ceba i tonyina) 
05

FESTIU Cinta de llom a la planxa Pollastre rostit amb poma Gall Sant Pere rostit amb patates Truita de carbassó

 Enciam i olives
Amanida mesclum, blat de moro i olives 

verdes
Enciam i pastanaga

Pa sense gluten i Iogurt natural Pa sense gluten i Fruita fresca Pa sense gluten i Fruita fresca Pa sense gluten i Fruita fresca

    

Paella de verdures 08 Ensaladilla russa 09 Espinacs saltejats amb patates 10  11  12

Vedella en salsa
Pernilets de pollastre al forn amb herbes 

provençals
Truita francesa casolana DIA DE FESTA 

Enciam i tomàquet Enciam i blat de moro Enciam i pastanaga LLIURE LOCAL 
Pa sense gluten i Fruita fresca Pa sense gluten i Fruita fresca Pa sense gluten i Iogurt natural DISPOSICIÓ  

     

Tallarines sense gluten al pesto 15 Crema de carbassó 16 Mongetes blanques amb patates 17 Saltejat de col, patates i bacó 18 Sopa d'au amb pasta sense gluten 19

Pit de pollastre al forn Arròs amb verdures i gall dindi Truita francesa casolana Bacallà al forn amb samfaina Vedella en salsa

Enciam i tomàquet Enciam i blat de moro Patates dau

Pa sense gluten i Iogurt natural Pa sense gluten i Fruita fresca Pa sense gluten i Fruita fresca Pa sense gluten i Fruita fresca Pa sense gluten i Fruita fresca

     

Arròs amb salsa de tomàquet 22 Crema de patata 23 Mongetes tendres amb patates al vapor 24 Amanida de pasta sense gluten 25 Coliflor al vapor amb patates 26

Truita de patata i ceba Filet de lluç a la planxa Pernilets de pollastre al forn Carn magra a la planxa Contracuixa de pollastre al forn 

Enciam i olives Ceba brasejada Enciam i tomàquet Enciam i cogombre Enciam i pastanaga

Pa sense gluten i Fruita fresca Pa sense gluten i Fruita fresca Pa sense gluten i Fruita fresca Pa sense gluten i Iogurt natural Pa sense gluten i Fruita fresca

     

Espaguetis sense gluten napolitana 29
Arròs de muntanya (ceba, tomàquet, 

pastanaga i xampinyons)
30 Bròquil al vapor amb patata 31  

Maires a la planxa Cinta de llom a la planxa Contracuixa de pollastre al forn  

Enciam i pastanaga Enciam i olives Enciam i tomàquet  
Revisat per Laia Torrelles, Diplomada 

en Nutrició i dietètica.          

Pa sense gluten i Fruita fresca Pa sense gluten i Fruita fresca Pa sense gluten i Iogurt natural  Col·legiada nº CAT001125  

    

MAIG  2023SENSE GLUTEN 





 01
Empedrat de cigrons (tomàquet, ceba i 

pebrot)
02 Mongetes tendres amb patates al vapor 03 Arròs amb carbassa i carbassó 04

Amanida campera (patata, tomàquet, 

pebrot, ceba i tonyina) 
05

FESTIU Cinta de llom a la planxa Pollastre rostit amb poma Gall Sant Pere rostit amb patates Truita de carbassó

 Enciam i olives
Amanida mesclum, blat de moro i olives 

verdes
Enciam i pastanaga

Pa blanc/integral i Iogurt de soja Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca

    

Paella de verdures 08 Ensaladilla russa 09 Llenties amb verduretes 10  11  12

Escalopa de vedella arrebossada
Pernilets de pollastre al forn amb herbes 

provençals
Truita francesa casolana DIA DE FESTA 

Enciam i tomàquet Enciam i blat de moro Enciam i pastanaga LLIURE LOCAL 
Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Iogurt de soja DISPOSICIÓ  

     

Tallarines aglio-olio 15 Crema de carbassó 16 Mongetes blanques amb patates 17 Saltejat de col, patates i bacó 18 Sopa d`au amb fideus 19

Pit de pollastre al forn Arròs amb verdures i gall dindi Truita francesa casolana Bacallà al forn amb samfaina Vedella en salsa

Enciam i tomàquet Enciam i blat de moro Patates dau

Pa blanc/integral i Iogurt de soja Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca

     

Arròs amb salsa de tomàquet 22 Llenties amb verduretes 23 Mongetes tendres amb patates al vapor 24
Amanida de pasta (pastanaga, blat de 

moro, tomàquet i olives verdes)
25 Coliflor al vapor amb patates 26

Truita de patata i ceba Filet de lluç a la planxa Pernilets de pollastre al forn Carn magra a la planxa Contracuixa de pollastre al forn 

Enciam i olives Ceba brasejada Enciam i tomàquet Enciam i cogombre Enciam i pastanaga

Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Iogurt de soja Pa blanc/integral i Fruita fresca

     

Espirals napolitana 29
Arròs de muntanya (ceba, tomàquet, 

pastanaga i xampinyons)
30 Bròquil al vapor amb patata 31  

Maires a l'andalusa Cinta de llom a la planxa Contracuixa de pollastre al forn  

Enciam i pastanaga Enciam i olives Enciam i tomàquet  
Revisat per Laia Torrelles, Diplomada 

en Nutrició i dietètica.          

Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Iogurt de soja  Col·legiada nº CAT001125  

    

MAIG  2023SENSE LACTOSA 





 01
Empedrat de cigrons (tomàquet, ceba i 

pebrot)
02 Mongetes tendres amb patates al vapor 03 Arròs tres delícies 04

Amanida campera (patata, tomàquet, 

pebrot, ceba i tonyina) 
05

FESTIU Cinta de llom a la planxa Pollastre rostit amb poma Gall Sant Pere rostit amb patates Truita de carbassó

 Enciam i olives
Amanida mesclum, blat de moro i olives 

verdes
Enciam i pastanaga

Pa blanc/integral i Iogurt natural
Pa blanc/integral i Fruita fresca pelada 

(no préssec, nectarina, albercoc, prunes, 

Pa blanc/integral i Fruita fresca pelada 

(no préssec, nectarina, albercoc, prunes, 

Pa blanc/integral i Fruita fresca pelada 

(no préssec, nectarina, albercoc, prunes, 

    

Paella de verdures 08 Ensaladilla russa 09 Llenties amb verduretes 10  11  12

Escalopa de vedella arrebossada
Pernilets de pollastre al forn amb herbes 

provençals
Truita francesa casolana DIA DE FESTA 

Enciam i tomàquet Enciam i blat de moro Enciam i pastanaga LLIURE LOCAL 
Pa blanc/integral i Fruita fresca pelada 

(no préssec, nectarina, albercoc, prunes, 

Pa blanc/integral i Fruita fresca pelada 

(no préssec, nectarina, albercoc, prunes, 
Pa blanc/integral i Iogurt natural DISPOSICIÓ  

     

Tallarines aglio-olio 15 Crema de carbassó 16 Mongetes blanques amb patates 17 Saltejat de col, patates i bacó 18 Sopa d`au amb fideus 19

Pit de pollastre al forn Arròs amb verdures i gall dindi Truita francesa de pernil dolç Bacallà al forn amb samfaina Vedella en salsa

Enciam i tomàquet Enciam i blat de moro Patates dau

Pa blanc/integral i Iogurt natural
Pa blanc/integral i Fruita fresca pelada 

(no préssec, nectarina, albercoc, prunes, 

Pa blanc/integral i Fruita fresca pelada 

(no préssec, nectarina, albercoc, prunes, 

Pa blanc/integral i Fruita fresca pelada 

(no préssec, nectarina, albercoc, prunes, 

Pa blanc/integral i Fruita fresca pelada 

(no préssec, nectarina, albercoc, prunes, 

     

Arròs amb salsa de tomàquet 22 Llenties amb verduretes 23 Mongetes tendres amb patates al vapor 24
Amanida de pasta (pastanaga, blat de 

moro, tomàquet i olives verdes)
25 Coliflor al vapor amb patates 26

Truita de patata i ceba Filet de lluç a la planxa Pernilets de pollastre al forn Salsitxes a la planxa Daus de pollastre adobat al forn

Enciam i olives Ceba brasejada Enciam i tomàquet Enciam i cogombre Enciam i pastanaga

Pa blanc/integral i Fruita fresca pelada 

(no préssec, nectarina, albercoc, prunes, 

Pa blanc/integral i Fruita fresca pelada 

(no préssec, nectarina, albercoc, prunes, 

Pa blanc/integral i Fruita fresca pelada 

(no préssec, nectarina, albercoc, prunes, 
Pa blanc/integral i Iogurt natural

Pa blanc/integral i Fruita fresca pelada 

(no préssec, nectarina, albercoc, prunes, 

     

Espirals napolitana 29
Arròs de muntanya (ceba, tomàquet, 

pastanaga i xampinyons)
30 Bròquil al vapor amb patata 31  

Maires a l'andalusa Hamburguesa mixta a la planxa Contracuixa de pollastre al forn  

Enciam i pastanaga Enciam i olives Enciam i tomàquet  
Revisat per Laia Torrelles, Diplomada 

en Nutrició i dietètica.          
Pa blanc/integral i Fruita fresca pelada 

(no préssec, nectarina, albercoc, prunes, 

Pa blanc/integral i Fruita fresca pelada 

(no préssec, nectarina, albercoc, prunes, 
Pa blanc/integral i Iogurt natural  Col·legiada nº CAT001125  

    

MAIG  2023SENSE MARISC, FRUITS SECS, LTP, ROSÀCIES





 01
Empedrat de cigrons (tomàquet, ceba i 

pebrot)
02 Mongetes tendres amb patates al vapor 03 Arròs tres delícies 04

Amanida campera (patata, tomàquet, 

pebrot, ceba i tonyina) 
05

FESTIU Cinta de llom a la planxa Pollastre rostit amb poma Gall Sant Pere rostit amb patates Truita de carbassó

 Enciam i olives
Amanida mesclum, blat de moro i olives 

verdes
Enciam i pastanaga

Pa blanc/integral i Iogurt natural Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca

    

Paella de verdures 08 Ensaladilla russa 09 Llenties amb xoriço 10  11  12

Escalopa de vedella arrebossada
Pernilets de pollastre al forn amb herbes 

provençals
Truita francesa casolana DIA DE FESTA 

Enciam i tomàquet Enciam i blat de moro Enciam i pastanaga LLIURE LOCAL 
Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Iogurt natural DISPOSICIÓ  

     

Tallarines al pesto 15 Crema de carbassó 16 Mongetes blanques amb patates 17 Saltejat de col, patates i bacó 18 Sopa d`au amb fideus 19

Pit de pollastre al forn Arròs al forn (amb magra i botifarra) Truita francesa de pernil dolç Bacallà al forn amb samfaina Vedella en salsa

Enciam i tomàquet Enciam i blat de moro Patates dau

Pa blanc/integral i Iogurt natural Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca

     

Arròs amb salsa de tomàquet 22 Llenties amb verduretes 23 Mongetes tendres amb patates al vapor 24
Amanida de pasta (pastanaga, blat de 

moro, tomàquet i olives verdes)
25 Coliflor al vapor amb patates 26

Truita de patata i ceba Filet de lluç a la planxa Pernilets de pollastre al forn Salsitxes a la planxa Daus de pollastre adobat al forn

Enciam i olives Ceba brasejada Enciam i tomàquet Enciam i cogombre Enciam i pastanaga

Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Iogurt natural Pa blanc/integral i Fruita fresca

     

Espirals napolitana 29
Arròs de muntanya (ceba, tomàquet, 

pastanaga i xampinyons)
30 Bròquil al vapor amb patata 31  

Maires a l'andalusa Hamburguesa mixta a la planxa Contracuixa de pollastre al forn  

Enciam i pastanaga Enciam i olives Enciam i tomàquet  
Revisat per Laia Torrelles, Diplomada 

en Nutrició i dietètica.          

Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Iogurt natural  Col·legiada nº CAT001125  

    

MAIG  2023SENSE MARISC 





 01
Empedrat de cigrons (tomàquet, ceba i 

pebrot)
02 Mongetes tendres amb patates al vapor 03 Arròs amb carbassa i carbassó 04

Amanida campera (patata, tomàquet, 

pebrot, ceba i tonyina) 
05

FESTIU Cinta de llom a la planxa Pollastre rostit amb poma Gall Sant Pere rostit amb patates Tall rodó de vedella a la planxa

 Enciam i olives
Amanida mesclum, blat de moro i olives 

verdes
Enciam i pastanaga

Pa blanc/integral i Iogurt natural Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca

    

Paella de verdures 08
Ensaladilla al vapor amb oli d'oliva 

(mongeta verda, pastanaga, patata i 
09 Llenties amb verduretes 10  11  12

Vedella en salsa
Pernilets de pollastre al forn amb herbes 

provençals
Carn magra a la planxa DIA DE FESTA 

Enciam i tomàquet Enciam i blat de moro Enciam i pastanaga LLIURE LOCAL 
Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Iogurt natural DISPOSICIÓ  

     

Tallarines aglio-olio 15 Crema de carbassó 16 Mongetes blanques amb patates 17 Saltejat de col, patates i bacó 18 Sopa d`au amb fideus 19

Pit de pollastre al forn Arròs amb verdures i gall dindi Cinta de llom a la planxa Bacallà al forn amb samfaina Vedella en salsa

Enciam i tomàquet Enciam i blat de moro Patates dau

Pa blanc/integral i Iogurt natural Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca

     

Arròs amb salsa de tomàquet 22 Llenties amb verduretes 23 Mongetes tendres amb patates al vapor 24
Amanida de pasta (pastanaga, blat de 

moro, tomàquet i olives verdes)
25 Coliflor al vapor amb patates 26

Pit de gall dindi al forn Filet de lluç a la planxa Pernilets de pollastre al forn Carn magra a la planxa Contracuixa de pollastre al forn 

Enciam i olives Ceba brasejada Enciam i tomàquet Enciam i cogombre Enciam i pastanaga

Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Iogurt natural Pa blanc/integral i Fruita fresca

     

Espirals napolitana 29
Arròs de muntanya (ceba, tomàquet, 

pastanaga i xampinyons)
30 Bròquil al vapor amb patata 31  

Maires a l'andalusa Cinta de llom a la planxa Contracuixa de pollastre al forn  

Enciam i pastanaga Enciam i olives Enciam i tomàquet  
Revisat per Laia Torrelles, Diplomada 

en Nutrició i dietètica.          

Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Iogurt natural  Col·legiada nº CAT001125  

    

MAIG  2023SENSE OU 





 01
Empedrat de cigrons (tomàquet, ceba i 

pebrot)
02 Mongetes tendres amb patates al vapor 03 Arròs amb carbassa i carbassó 04

Amanida campera (patata, tomàquet, 

pebrot, ceba i tonyina) 
05

FESTIU Arròs saltejat amb xampinyons Remenat d'ou Gall Sant Pere rostit amb patates Truita de carbassó

 
Amanida mesclum, blat de moro i olives 

verdes
Enciam i pastanaga

Pa blanc/integral i Iogurt de soja Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca

    

Paella de verdures 08 Ensaladilla russa 09 Llenties amb verduretes 10  11  12

Filet de lluç a la planxa Bacallà al forn Truita francesa casolana DIA DE FESTA 
Enciam i tomàquet Enciam i blat de moro Enciam i pastanaga LLIURE LOCAL 

Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Iogurt de soja DISPOSICIÓ  

     

Tallarines aglio-olio 15 Crema de carbassó 16 Mongetes blanques amb patates 17 Crema Saint Germain 18 Sopa de verdures amb fideus 19

Remenat d'ou Maires a la planxa Truita francesa casolana Bacallà al forn amb samfaina Filet de lluç a la planxa

Enciam i tomàquet Enciam i cogombre Enciam i blat de moro Patates dau

Pa blanc/integral i Iogurt de soja Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca

     

Arròs amb salsa de tomàquet 22 Llenties amb verduretes 23 Mongetes tendres amb patates al vapor 24
Amanida de pasta (pastanaga, blat de 

moro, tomàquet i olives verdes)
25 Coliflor al vapor amb patates 26

Truita de patata i ceba Filet de lluç a la planxa Remenat de xampinyons Burguer deluxe vegetal a la planxa Bacallà al forn 

Enciam i olives Ceba brasejada Enciam i tomàquet Enciam i cogombre Enciam i pastanaga

Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Iogurt de soja Pa blanc/integral i Fruita fresca

     

Espirals napolitana 29
Arròs de muntanya (ceba, tomàquet, 

pastanaga i xampinyons)
30 Bròquil al vapor amb patata 31  

Maires a l'andalusa Remenat d'ou Bacallà al forn  

Enciam i olives Enciam i tomàquet Enciam i tomàquet  
Revisat per Laia Torrelles, Diplomada 

en Nutrició i dietètica.          

Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Iogurt de soja  Col·legiada nº CAT001125  

    

MAIG  2023SENSE PLV NI CARN 





 01
Empedrat de cigrons (tomàquet, ceba i 

pebrot)
02 Mongetes tendres amb patates al vapor 03 Arròs amb carbassa i carbassó 04

Amanida campera (patata, tomàquet, 

pebrot, ceba i tonyina) 
05

FESTIU Cinta de llom a la planxa Pollastre rostit amb poma Gall Sant Pere rostit amb patates Truita de carbassó

 Enciam i olives
Amanida mesclum, blat de moro i olives 

verdes
Enciam i pastanaga

Pa blanc/integral i Iogurt de soja Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca

    

Paella de verdures 08 Ensaladilla russa 09 Llenties amb verduretes 10  11  12

Cinta de llom a la planxa
Pernilets de pollastre al forn amb herbes 

provençals
Truita francesa casolana DIA DE FESTA 

Enciam i tomàquet Enciam i blat de moro Enciam i pastanaga LLIURE LOCAL 
Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Iogurt de soja DISPOSICIÓ  

     

Tallarines aglio-olio 15 Crema de carbassó 16 Mongetes blanques amb patates 17 Saltejat de col, patates i bacó 18 Sopa d`au amb fideus 19

Pit de pollastre al forn Arròs amb verdures i gall dindi Truita francesa casolana Bacallà al forn amb samfaina Filet de porc amb salsa

Enciam i tomàquet Enciam i blat de moro Patates dau

Pa blanc/integral i Iogurt de soja Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca

     

Arròs amb salsa de tomàquet 22 Llenties amb verduretes 23 Mongetes tendres amb patates al vapor 24
Amanida de pasta (pastanaga, blat de 

moro, tomàquet i olives verdes)
25 Coliflor al vapor amb patates 26

Truita de patata i ceba Filet de lluç a la planxa Pernilets de pollastre al forn Carn magra a la planxa Contracuixa de pollastre al forn 

Enciam i olives Ceba brasejada Enciam i tomàquet Enciam i cogombre Enciam i pastanaga

Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Iogurt de soja Pa blanc/integral i Fruita fresca

     

Espirals napolitana 29
Arròs de muntanya (ceba, tomàquet, 

pastanaga i xampinyons)
30 Bròquil al vapor amb patata 31  

Maires a l'andalusa Cinta de llom a la planxa Contracuixa de pollastre al forn  

Enciam i pastanaga Enciam i olives Enciam i tomàquet  
Revisat per Laia Torrelles, Diplomada 

en Nutrició i dietètica.          

Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Fruita fresca Pa blanc/integral i Iogurt de soja  Col·legiada nº CAT001125  

    

MAIG  2023SENSE PLV NI LACTOSA 




