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Fusilli (Integral) amb salsa napolitana   

 (triturat de porro, tomàquet, carbassó, 

pebrot)                   

Gall dindi rostit amb salsa de xampinyons i 

pastanaga                            

Fruita de temporada/proximitat    

11 12 13 14 15 

Patata, col i pastanaga                                      
Crema de verdures i patata 

(porro i pastanaga) 
Arròs a la cubana (sense ou) 

Macarrons (integrals) amb salsa caprese  

 

Cigrons casolans amb verdures 

(ceba, pebrot, carbassó, pastanaga, 

espinacs)                                                         

Guisat de llenties amb verdures         

(pastanaga, pebrot , ceba i  carbassó)                             

Pollastre estofat amb salsa italiana (ceba, 

xampinyons, all, tomàquet) i amanida  

 

Bacallà al forn amb verdures saltejades 

(ceba, pastanaga, pebrot, albergínia, all)     

Botifarra de porc a la planxa amb amanida  

 
Peix al forn amb amanida                                                       

Fruita de temporada/proximitat    Fruita de temporada/proximitat    Fruita de temporada/proximitat    Iogurt   Fruita de temporada/proximitat    

18 19 20 21 22 

Arròs amb tomàquet                            
Sopa de galets  

(pastanaga, brou de pollastre, ceba) 

Llenties (ECO) casolanes estofades 

(pastanaga, ceba, tomàquet, carbassó) 

 Menestra de verdures  

(pastanaga, carbassó, carbassa, patata)  
Crema de carbassó i patata 

Lluç amb salsa mediterrània  

(porro, tomàquet, carbassó) 

 i amanida  

Gall dindi a la jardinera amb amanida  

 
Truita vegana de verdures i amanida 

Fricandó de porc amb tires de carbassó i 

amanida  
Pollastre llimona amb herbes  

Iogurt   Fruita de temporada/proximitat    Fruita de temporada/proximitat    Fruita de temporada/proximitat    Fruita de temporada/proximitat    

25 26 27 28 29 

Bròquil, coliflor, pastanaga i patata   
Sopa de fideus (integrals)                             

(brou de pollastre, verdures de temporada) 

Arròs tres delícies                                       

(pèsols, pernil de gall dindi i pastanaga)         

Crema de pastanaga  

(pastanaga, carbassa, patata i brou vegetal)  

Guisat de cigrons vegetarians  

(ceba, pebrot, tomàquet) 

Hamburguesa de vedella a la planxa amb 

ceba potxada i amanida  

                 

Gall dindi rostit amb bolets 
Tires de lluç casolanes (sense ou) amb 

graellada de verdures 
Pollastre al forn amb amanida            Truita vegana amb amanida 

Fruita de temporada/proximitat    Fruita de temporada/proximitat    Fruita de temporada/proximitat    Iogurt   Fruita de temporada/proximitat    


