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(Calendari escolar qendric. No inclou les festes locals i de lliure eleccio del centre) Les fruites proposades

ie

serviran sempre que-reuneixin les condicions de consum iddnies, en cas contrari se servird una altra fruita.
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Arrds amb salsa de'

Llenties estofades amb

Mongeta tendra amb patata

tomaquet
Bastonets de llug

parares

Pollashe rostit amb verdures

Truita de carbass6 i ceba

Enciam amanit amb
cogombre i olives negres

J

z

1I

anebossats

Amanrda amb dauets de
truita, cansalada, pipes i

DINAR

herbes aromdtiques

vinagreta

Enciam amanit amb
tomaquet verd i blat de moro

Pldtan

Botifarra de porc al forn

AMAGAT

logurt natural

i per sopar...

Postres Llarders

i per sopar..,

Arrds 3 delicies
Xipironets a I'andalusa amb

I

l\,4andarina
i per

Sopa de peix i pistons
Tiies de gall dindi amb

sopar..

Crema de carbass6

i

Moniato fregit

I per

per sopar...
Truita i pa amb tomaquet
amanida verda

amantda

Fruita natural

sopar.,.
Crema de porros
Sardines al forn amb patates
fregides
Fruita natural

i

Fruita natural

verdures al wok

Vedella amb salsa
Fruita natural
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Formatget

I

Pdsols estofats amb patates
Bastonets de pollastre

o
r,

a,|r

lvlacarrons a la Napolitana

Arrds amb suc de ceba
pastanaga

tu

amb formatge ratllat
Llom de salm6 a la planxa
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Estofat de vedella amb

Ous durs amb salsa de

verdes | orenga

Enciam amanit amb olives
negres i pastanaga

ver0ures
Patates rosses

tomdquet i cansalada
Enciam amanit amb col

logurt natural

Mandarina

Pera

llombarda i api

i per sopar..,

i per sopar..,

i per sopar...

Sopa de ceba i pistons
Truita de patata i espinacs

Drr16

Fruita natural

arrebossats
TomAquet amanit amb olives

Crema de pastanaga

Sopa de rap i llug amb
pistons

i

d'ametlles
Klwl
i per sopar..,

Poma
da h.t.fac

i

carbassa amb rostes de pa
Llom de porc amb salsa

Caldo amb pistons

per sopar...

Torrada d'escalivada amb

Gall dindi amb samfaina

Bledes amb patates ai vapor
Orada al forn amb vinagreta

'Espirals amb tomdquet

anxoves

Fruita natural

Fruita natural

Llug arrebossat amb

Fruita natural

tomequet natural
logurt natural
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l\4ongeta tendra amb patata

Cigrons estofats amb

Croquetes de bacalld

espinacs
Estofat de gall dindi a la

Arrds a la Cassola
Filet de lluq amb ceba, all
llorer al forn

Fideud (sipia i gambes)
Filet de carn magra de porc
a la planxa

Poma

Enciam amanit amb
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Brou de carn amb galets
Truita de patata i fonoll

IT

Enciam amanit amb
tomdquet vermell i pastanaga

olives verdes

Jardinera

Pera

logurt natural

Platan

Enciam amanit amb raves

i
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remolatxa i blat de moro
i per sopar..,

l\4andarina

i per sopar...

i per sopar...

Minestra de verdures al vapor

Sopa barrejada
Llom de porc amb salsa de

Tomdquet amb mozzarella

Vedella amb bolets

i per

Fruita natural

Boquetes de verdures

xampinyons saltats

formatge

Truita de patates

Rap anebossat

Fruita natural

Fruita natural

Fruita natural

l\4aceddnia de fruita natural

i per sopar,..

Ands integral amb tomdquet
Seit6 anebossat

i

atrt

orenga

i
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Tallarines Campeshes amb

Arrds amb salsa de

Escudella barrejada (fideus,

formage ratllat

tomaquet

cigrons i mongetes seques)
Carn d'olla (carn i verdura

22
Filet de castanyola al forn amb

Fricand6 de vedella amb

salsa verda

xampinyons

Enciam amanit amb tomdquet

Pera

bullida)
Enciam amanit amb raves
pastanaga

i per sopar..,

Mandarina

vermell i olives negres
Kiwi

Ous farcits amb amanida

Pdsols saltats amb pernil

Fruita natural

Cuixa de pollastre a la planxa
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Estofat de porc a la jardinera

Truita de formatge

Llenties estofades amb arrds
Enciam amanit amb olives

Poma

verdes
i

per sopar.,.
Crema de brdquil, patata
pastanaga

i

col Ilombarda

i per sopar...

Postre d'aniversari

Salm6 al forn amb llit de
patates, tomequet i ceba

i per

Fruita natural

Sopa de pistons
i per sopar...

sopar,.

sopar..
Sopa amb galets
Bunyols de bacalld i brotxeta

i

de verdures
Fruita natural

i

Llenguado a la planxa amb

Fruita natural

llimona
Pinya natural
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Empresa
sostenible

lven0s su0ervisats per Silvia Guti6nez
Dietista-Nutricionista col.n"CAT000636
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