
02 
Amanida camperola (patata, tomàquet, 

pebrot i ceba) 
Pit de gall dindi al forn 
Enciam i blat de moro 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

03 
Crema d'estiu (mongeta tendra, carbassó i 

pastanaga) 
Truita de patata i ceba 

Enciam i tomàquet 
Pa sense gluten i Fruita fresca 

 

04 
Amanida variada amb quinoa 

Pollastre al forn 
Patates xips 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

05 
Paella de verdures 

Filet de lluç a la planxa 
Enciam i pastanaga 

Pa sense gluten i Iogurt natural 
 

06 
Tallarines sense gluten napolitana 

Hamburguesa sense gluten, lactosa ni ou a la 
planxa 

Enciam i olives 
Pa sense gluten i Fruita fresca 

 

09 
Crema de mongetes blanques 

Contracuixa de pollastre al forn  
Patates fregides 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

10 
Cigrons amb verdures 

Truita de carbassó 
Enciam i olives 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

11 
Arròs amb salsa de tomàquet 

Bacallà al graten amb flocs de blat de moro i 
pastanaga baby 

Pa sense gluten i Iogurt natural 
 

12 
Macarrons sense gluten al pesto 

Carn magra a la planxa 
Enciam i tomàquet 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

13 
Mongetes tendres amb patates al vapor 
Salsitxes sense gluten, lactosa ni ou a la 

planxa 
Tomàquet amanit 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

16 
Espirals sense gluten amb tomàquet 

Seitons a la planxa 
Enciam i olives 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

17 
Patates estofades amb verdures 

Truita francesa casolana 
Enciam i pastanaga 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

18 
Sopa minestrone sense gluten 

Pit de pollastre al forn 
Carbassó rostit 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

19 
Amanida Waldorf(patata amb enciam, 

maionesa, poma i nous) 
Botifarra sense gluten, lactosa ni ou a la 

planxa 
Enciam i tomàquet 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

20 
Crema de verdures de temporada 

Paella mixta 
Pa sense gluten i Iogurt natural 

 

23 
Amanida d'arròs i verdures 

Pit de pollastre al forn 
Rodes de tomàquet i olives negres 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

24 
Bròquil saltejat amb pastanaga 

Truita de patata i ceba 
Enciam i blat de moro 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

25 
Macarrons sense gluten amb tomàquet 

Gall dindi al chilindrón 
Pa sense gluten i Fruita fresca 

 

26 
Crema de carbassó 

Filet de lluç a la planxa 
Enciam i olives 

Pa sense gluten i Iogurt natural 
 

27 
Mongetes tendres amb patates al vapor 

Mandonguilles sense gluten, lactosa ni ou a la 
jardinera 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

30 
Arròs amb carbassa i carbassó 

Cinta de llom a la planxa 
Enciam i tomàquet 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

31 
Vichyssoise 

Llaços sense gluten amb tomàquet i tonyina 
Pa sense gluten i Iogurt natural 
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