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Sopa de peix amb pistons 

Gall dindi a la planxa 

Carbassó arrebossat 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 

Bròquil amb patata 

Botifarra a la planxa 

Enciam i tomàquet 

Pa blanc/integral i Iogurt natural 

Espirals integrals gratinats amb 

tomàquet i formatge 

Seitons arrebossats 

Enciam i olives  

Pa blanc/integral i Fruita fresca 

6 7 8 9 10 

FESTIU DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ FESTIU 

Macarrons amb tomàquet 

Lluç a l'andalusa 

Rodes de tomàquet i olives negres 

Pa blanc/integral i Iogurt natural 

Mongetes verdes amb patata 

Mandonguilles a la jardinera 

- 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 

13 14 15 16 17 

Arròs tres delícies 

Cinta de llom a la planxa 

Enciam i tomàquet 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 

Crema de xampinyons amb crostons 

Llacets amb carn picada i formatge 

- 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 

Bròquil amb patates 

Pollastre arrebossat 

Amanida mesclum amb blat de moro i 

olives verdes 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 

Pèsols saltejats amb patata i pernil 

salat 

Truita de carbassó  

Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Iogurt natural 

Sopa d'au amb fideus 

Gall de Sant Pere rostit amb patates 

- 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 

20 21 22 23 24 

Llenties amb verduretes i tempeh 

Hamburguesa vegetal 

Enciam i tomàquet 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 

Paella de verdures 

Salsitxes a la planxa 

Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 

ESPECIAL NADAL 

Sopa de galets 

Pollastre al forn amb patates xips 

Pa blanc/integral i Torrons i neules 

Espirals amb tomàquet 

Salmó al forn 

Enciam i olives 

Pa blanc/integral i Iogurt natural 

FESTIU 

27 28 29 30 31 

Arròs de muntanya (ceba, tomàquet, 

pastanaga i xampinyons)  

Gall dindi a la planxa 

Enciam i tomàquet 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 

Verdures en tempura 

Fideuà de marisc 

- 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 

Mongetes blanques amb patates 

Truita de pernil dolç 

Enciam i blat de moro 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 

Sopa d'au amb galets 

Bacallà amb samfaina 

Patates fregides 

Pa blanc/integral i Iogurt natural 

FESTIU 

BERENARS 

Entrepà de formatge fresc i llet 

vegetal 
Pa amb tomàquet i gall dindi i llet vaca Torrada integral amb xocolata i iogurt 

Pa amb tomàquet i pernil dolç i llet 

vegetal 
Iogurt amb magdalenes/galetes 
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