
Menú sense lactosa

1

Trinxat (patata, all, col) Crema de carbassa
Llenties ECO casolanes estofades (pastanaga, 

ceba, tomàquet, carbassó)

Sopa de galets 

(pastanaga, brou de pollastre, ceba)
Coliflor amb patata i pastanaga 

Mandonguilles vegetals a la jardinera Paella del mar                    

Truita de espinacs amb xampinyions amb 

amanida

(enciam, tomàquet i col) 

Gall dindi saltat amb amanida 

(enciam,olives verdes, col)                                

Tires de bacallà arrebossat amb amanida 

(enciam, tomàquet, espàrrec)  

Fruita de temporada                                          Fruita de temporada                                            Iogurt sense lactosa Fruita de temporada                                                 Fruita de temporada                                               

4 5 6 7 8

Arròs saltejat estil oriental (pastanaga, blat de 

moro, ou, pèsols)            
Cous cous amb verdures de temporada 

Crema de pastanaga 

(pastanaga, porro, patata i brou vegetal) 
Macarrons amb salsa de tomàquet Bròquil amb patata   

Pollastre arrebossat amb amanida Gratí de bròquil amd proteïna de soja 
Truita d'espinacs amb amanida (enciam, 

tomàquet i col lombarda)    
Peix fresc amb graella de verdures

Botifarra de porc a la planxa amb amanida 

(enciam, olives verdes, col)                 

Fruita de temporada                               Frutia de temporada Iogurt sense lactosa Frutia de temporada Fruita de temporada                                               

11 12 13 14 15

VACANCES VACANCES VACANCES VACANCES VACANCES

18 19 20 21 22

Arròs integral mediterrani Sopa de verdures amb pistons Minestra de verdures de temporada Guisats de llenties ECO amb hortalisses

VACANCES Pollastre arrebossat amb amanida (enciam, 

espinacs, espàrrec)
Hummus amb pics de pa i crudites de pastanaga 

Truita francesa amb amanida 

(enciam, tomàquet, brots de soja)     

Salmó al vapor amb concasse de tomàquet i 

espàrrecs verds

Fruita de temporada                                      Fruita de temporada                                      Iogurt sense lactosa Fruita de temporada                                               

25 26 27 28 29

Crema de porro, ceba i espinacs 
Cigrons amb mill i verdures

(ceba, pebrot, alberginia, pastanaga, bleda)                                                         
Macarrons integrals amb salsa caprese Patata, col i pastanaga                                      Arròs integral amb tomàquet

Estofat de vedella amb verdures        
Truita de carbassó amb amanida 

(enciam, tomàquet, brots de soja)     

Bacallà a la planxa amb tomàquet en concasse i 

verdures saltejades 
Mongueta blanca estofada amb hortalisses                            

Pollastre rostit amb amanida (enciam, 

espàrrec, pastanaga)

Fruita de temporada Iogurt sense lactosa Fruita de temporada                                               Fruita de temporada                                               Fruita de temporada                                              


