Gener 2016

(Calendari escolar gendric, No inclou les festes locals i de lliure elecci6 del centre) Les fruites proposaoes
se serviran sempre que reuneixin les condicions de consum idonies, en cas contrari se servird unb altra fruita.
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Ands a la Cassola
Croquetes de bacalld
Tomdquet amanit amb oli
0renga

i

Pinya en almivar
i per sopar...

Pdsols amb pernil
Gall dindi amb pa amb tomAquet

Fruita natural

1.1
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Ands amb salsa de tomdquet

Escudella barrejada

formage ratllat

Estofat de vedella amb

Filet de lluq amb salsa verda'

ver0ures

Enciam amanit amb col

Pera

bullida)

tz
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Tallarines Campeshes amb

Ilombarda

iapi

Kiwi
i per

IJ

Wok de verdures

tc

cigrons i mongetes seques)

Coliflor amb patata
Rod6 de porc amb bolets

Llenties estofades amb ands
Truita de formatge

Carn d'olla (carn i verdura

Poma

Enciam amanit amb raves
olives verdes
logurt natural

(fl

deus,

Enciam amanit amb tomAquet

i per sopar.,.

vermell i pastanaga

Sopa d'ands

Espirals de colors saltats amb
carbass6, ceba, pastanaga,
tomaquets i daus porc amb

Mandarina

Llobano al forn amb amanida
Fruita natural

Fruita natural

Rap anebossat amb enciam,

I

sopar,.

al
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per sopar..,

i per sopar..,

i per sopar...
Brdquil gratinat
Fajita de pollastre amb verdures

ous ferrats sucats amb pa
Fruita natural

i

Fruita natural
tomdquet i ceba
Formatget
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Mongeta tendra amb patata
Dauets de pollastre a
la planxa amb salsa de

lvlongetes seques estofades

Espirals saltats amb
pollastre i xampinyons amb
formatge ratllat
Salsitxes de porc amb salsa

Arrds amb verduretes
Filet de castanyola al forn

de tomaquet

tomdquet vermell i olives
negres

formatge

amb pastanagues
Calamars a la romana casolans
amb all ijulivert

Pera

Enciam amanit amb remolatxa
blat de moro

i per sopar..,

logurt natural

Creps d'espinacs i formatge

i

Pldtan

atrl

zz
Caldo de gallina amb
estrelletes
Truita de patata i ceba
Enciam amanit amb raves
pastanaga

amb salsa verda
Enciam amanit amb

Poma

Taronja
i per sopar...

Truita de ceba

i per

Frulta natural

Trinxat de la Cerdanya

sopar..

i per sopar.,.
i per sopar...

Gall dindi amb samfaina

Cabdells amb vinagreta
Lluq al forn amb verdures
i patates

Fruita natural

Fruita natural

Fruita natural
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Fideus a la Cassola

Ands a la Marinera

Patates guisades

Pu16 de moniato, pastanaga

Llom de tonyina al forn amb
salsa de tomaquet i herbes
aromatiques

Cuixa de pollashe a la
planxa

Truita a la francesa

ceba ainb rostes de pa

i pipes

Enciam amanit amb
pastanaga i blat de moro

l\,4andonguilles de vedella a

Cigrons estofats amb bacalld

la jardinera

Postres d'aniversari

Pera

Poma

i per sopar,..

i per sopar...

i per sopar..
Sopa de galets

i per sopar.,.

Graellada d'hortalisses

Crema de ponos

Mini hamburgueses de
vedella amb panet

Saltat de verdures i ands
Orada al forn amb vinagreta

Broqueta de salsiila de
poilastre amb pinya i pebrot

Fruita natural

Fruita del temps

Taronja

Enciam amanit amb olives
verdes i col llombarda

Crema de verdures

Amanida verda amb fruits secs
Conill al forn amb salseta

Croquetes casolanes

Fruita natural
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i

Kiwi
i per sopar...

Sopa de ceba amb rostes
de pa
Truita de patates i carbass6
Fruita natural
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Xipironets a l'andalusa
Fruita natural
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Amanida verda amb formatge

Fruita natural
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