
 

  
  

  
  

01 
Coliflor gratinada amb beixamel 
Cigrons amb pastanaga i patates 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

02 
Arròs caldós amb verdures 

Lluç a l'andalusa amb enciam i blat de moro 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

03 
Crema de carbassó amb ceba cruixent 

Ous a la jardinera 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

06 
Crema de verdures de temporada 

Espaguetis a la milanesa vegana (salsa de 
tomàquet i soja texturitzada) 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

07 
Sopa de verdures amb cigrons 

Hamburguesa vegetal a la planxa amb 
enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Iogurt natural 
 

08 
Mongeta verda amb patata al vapor 

Remenat d'ou amb enciam mesclum, blat de 
moro i olives verdes 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

09 
Arròs amb pastanaga i pèsols 

Gall de Sant Pere amb patata, tomàquet i 
ceba 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

10 
Pèsols saltejats amb patata 

Truita de carbassó amb enciam i pastanaga 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

13 
Espirals napolitana 

Verat al forn amb enciam i olives 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

14 
Crema de temporada (moniato, carbassa i 

ceba) 
Lluç a la planxa amb patata panadera 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

15 
Llenties amb verdures 

Remenat d'ou amb enciam i pastanaga 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

16 
DINAR CARNESTOLTES 

Arròs amb tomàquet 
Lluç a la planxa amb enciam i olives verdes 

Pa blanc/integral i Natilles de xocolata 
 
 

17 
Bròquil saltejat amb patata 

Hummus amb natxos i crudités 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

20 
  

DIA DE LLIURE 
DISPOSICIÓ 

21 
Arròs amb minestra 

Lluç a la planxa amb enciam i pastanaga 
Pa blanc/integral i Iogurt natural 

 

22 
Mongetes blanques amb verdures 

Truita francesa amb enciam i blat de moro 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

23 
Sopa de verdures amb galets 

Truita de patata amb amanida de tomàquet i 
olives 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

24 
Crema de carbassó 

Bacallà amb samfaina i patates fregides 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

27 
DINAR ESPECIAL MARE PAULA 

Arròs amb tomàquet 
Croquetes d'espinacs amb enciam i 

pastanaga 
Pa blanc/integral i Flam de vainilla 

28 
Crema de cigrons amb crostons 

Lluç a la llimona amb ceba brasejada 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 
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