
 

DILLUNS 2 DIMARTS 3 DIMECRES 4 DIJOUS 5 DIVENDRES 6 
Carbassó, carbassa 

Pollastre  
  quinoa 

Mongeta 
Galta de porc  

Patata   

Pastanaga , porro  
Peix  

Arròs   

Ceba i bledes 
vedella  
sémola 

carbassó 
peix  

  patates 

Suggeriment sopar: 
Triturat de rap amb porro  i patata  

Suggeriment sopar: 
Triturat de gall dindi amb 

carbassa i cuscús 

Suggeriment sopar: 
Triturat de vedella amb carbassó i 

patata  

Suggeriment sopar: 
Triturat de lluç amb mongeta i 

arròs  

Suggeriment sopar: 
Triturat de pollastre amb 

pastanaga i moniato  

DILLUNS 9 DIMARTS 10 DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 13 
Mongeta verda i ceba  

Filet de gallineta  
moniato 

Porro, carrota 
Vedella  

arròs  

Carbassó i ceba  
conill 

quinoa 

Carbassa, bledes 
Lluç  

sèmola 

Carbassó, porro  
Pollastre  
patates  

Suggeriment sopar: 
Triturat de crema de carbassa  

amb pollastre  

Suggeriment sopar: 
Triturat de peix amb carbassó i 

patata  

Suggeriment sopar: 
Triturat de vedella amb mongeta i 

patata  

Suggeriment sopar: 
Triturat de conill amb porro i 

moniato  

Suggeriment sopar: 
Triturat de peix amb carbassa i 

arròs  

DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20  
Ceba i carrota 
Llenguadina  

cuscús 

Carbassó 
gall dindi  

patata  

Carbassa i porro 
peix 
arròs 

Mongeta i bleda  
Conill 

sémola 

Carrota i carbassó  
vedella  
cuscús 

Suggeriment sopar: 
Triturat de  porro 

Amb pollastre i patata  

Suggeriment sopar: 
Triturat de rap amb cuscús i 

verduretes  

Suggeriment sopar: 
Triturat de vedella amb carbassó i 

moniato  

Suggeriment sopar: 
Tritutrat de peix amb pastanaga i 

sèmola 

Suggeriment sopar: 
Triturat de conill amb carbassa i 

arròs 

DILLUNS 23  DIMARTS 24 DIMECRES 25 DIJOUS 26 DIVENDRES 27 
Mongeta verda  

Peix  
moniato 

ceba i verdures  
conill  

patata 

verdures 
bacallà  
arròs 

Ceba i carrota 
Pollastre 
Quinoa 

Carbassó i porro 
Vedella  
sémola 

Suggeriment sopar: 
Triturat de gall dindi amb 

pastanaga i arròs  

Suggeriment sopar: 
Triturat de rap amb carbassó i 

cuscús 

Suggeriment sopa : 
Triturat de vedella amb 

pastanaga , ceba i patata 

Suggeriment sopar: 
Triturat de lluç amb mongeta i 

patata  

Suggeriment sopar: 
Triturat de conill amb carbassa i 

arròs  

DILLUNS 30  DIMARTS 31  
   Carbassa i ceba 

Rap  
Pèsols  

 

Pastanaga i 
altres verdures 

Vedella  
Patata  

   

Suggeriment sopar: 
Triturat de pollastre amb bledes i 

patates  

Suggeriment sopar: 
Triturat de rap amb arròs i 

carbassó  
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*el pollastre és ecològic   

De postres hi haurà iogurt natural o petit suisse 
Els berenars seran a base de fruita triturada amb cereals o galetes sense sucre (  amb o sense gluten ) 

A mig matí es donarà un mos: compota o pa sec o galeta amb o sense gluten 
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