
 

DILLUNS 2 DIMARTS 3 DIMECRES 4 DIJOUS 5 DIVENDRES 6 
Llenties caldoses amb verdures 

y quinoa 
croquetes de pollastre 

Iogurt 

Trinxat de col i patata 
Galtes de porc al forn 
Fruita de temporada 

Pastanaga ratllada amb 
blat de moro i olives 

Paella de peix 
Gelatina de maduixa 

sopa de lletres 
Hamburguesa de vedella amb 

verduretes al forn 
Fruita de temporada 

Crema suau de carbassó 
Estofat de sèpia amb patates 

Fruita de temporada 
 

Suggeriment sopar: 
truita francesa + pa tou amb tomàquet   i xarrup 

de porro 

Suggeriment sopar: 
xarrup de carbassa 

pasta amb tonyina, oli i formatge 

Suggeriment sopar: 
sopa de fideus 

amb mandonguilles  

Suggeriment sopar: 
filet de salmó amb arròs basmati saltat amb 

carbassó ratllat 

Suggeriment sopar: 
verdura i patata   

pernilets de pollastre amb llimona  

DILLUNS 9 DIMARTS 10 DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 13 
Pasta de colors amb formatge 
Filet de gallineta al forn  amb 

verduretes  
Fruita de temporada 

Crema suau de porro 
Mandonguilles 

a la jardinera amb arròs Integral 
Fruita de temporada 

Crema de mongetes 
Truita de carbassó i ceba 

amb tomàquet amanit 
Iogurt 

Sopa de fideus 
Lluç arrebossat 
amb amanida 

Fruita de temporada 

Pollastre a la llimona 
amb patates fregides i amanida  

Poma al forn 
 

Suggeriment sopar: 
Crema de carbassa 

truita francesa 

Suggeriment sopar: 
Sopa de fideus 

Filet de salmó amb verdures 

Suggeriment sopar: 
Amanida de pasta 

salsitxa de pollastre 

Suggeriment sopar: 
Humus amb bastonets 

de pastanaga, palets de pa  i ou dur 

Suggeriment sopar: 
Llenguado amb arròs 

i daus de tomàquet 

DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20 
Espirals amb tomàquet 

Llenguadina al forn amb  carrota 
Flam 

Crema de carbassó 
Filet de gall dindi arrebossat 

Fruita de temporada 

Tomàquet i blat de moro 
Pastís de peix 

Fruita de temporada 

Escudella amb cigrons  i 
Carn d’olla 

Iogurt 

Fricandó de vedella amb cuscús 
i amanida  

fruita de temporada 

Suggeriment sopar: 
Crema de porro 

Remenat de gambes 

Suggeriment sopar: 
Cua de rap al forn  

amb cuscús i verduretes  

Suggeriment sopar: 
Pollastre planxa 

Amanida de pastanaga i poma  

Suggeriment sopar: 
Tomàquet, mozarel.la i alvocat  

i  pa amb  sardinetes 

Suggeriment sopar: 
Crema de ceba 

Ou farcit amb tonyina 

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

casolà 
Calamars a l’andalusa 
Fruita de temporada 

Crema suau de ceba i farigola 
Estofat de conill amb 

patates i verdures 
Crema catalana 

Llenties estofades amb  
verdures 

Filet de bacallà al forn 
Iogurt 

Sopa de peix 
Truita de patates i ceba 

amb amanida verda 
Fruita de temporada 

Macarrons integrals bolonyesa 
amb amanida  

fruita de temporada 
 

Suggeriment sopar: 
Sopa d’arròs  

Mini hamburguesa amb verduretes   

Suggeriment sopar: 
col-i-flor amb beixamel 
i pernil dolç o gall dindi 

Suggeriment sopa : 
Crema de carbassó 

Tires de pollastre arrebossat 

Suggeriment sopar: 
Filet de llenguado  
amb pasta verda  

Suggeriment sopar: 
Verdura tricolor 

Salmó papillote 

DILLUNS 30 DIMARTS 31  
   Crema de carbassa 

Rap amb salsa verda i pesolets 
Fruita de temporada 

Estofat de vedella amb 
patates, pastanagues  

arròs amb llet 

   

Suggeriment sopar: 
Sopa de lletres 

Truita d’espinacs 

Suggeriment sopar: 
Lluç a la marinera 

amb arròs 
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                          *el pollastre que tenim a l’escola  és ecològic            * Els àpats s’acompanyen sempre amb pa integral 
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ELS BERENARS 

 
 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
Pa amb tomàquet 

pernil salat / catalana/ 
llangonissa  

aigua  
 

Batut de fruita natural 
Pa  amb oli  i formatget  
O amb tonyina i alvocat  

Pa tou amb paté o crema 
d’avellana o pa amb oli i 

xocolata  
Beguda de civada  

 

suc natural 
pa amb oli i pernil dolç o gall 

dindi 
 

iogurt líquid + galetes de 
civada  o integrals o tipus 

Maria  

 

 

       * els dies d’aniversari per berenar s’oferirà pa de pessic casolà i esporàdicament un trosset de pizza de pernil i formatge  
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