MENÚ

DILLUNS 10





Macarrons a la bolonyesa
gratinats amb formatge
Bacallà al forn/**Lluç al forn
Enciams variats i olives
Fruita de temporada

DIMARTS 11





DILLUNS 17





Arròs amb sèpia
Bunyols de bacallà/**Salsitxes al
forn
Enciams variats i pastanaga
Fruita de temporada





Coliflor i patata amb beixamel i
gratinat
Bacallà amb samfaina/**lluç al
forn
Enciam, poma i blat de moro
Fruita de temporada*

DIMECRES 12





DIMARTS 18





DILLUNS 24


Sopa vegetal amb pasta
Estofat de gall dindi
Patates fregides
Fruita de temporada*

Crema de verdures amb crostons
de pa
Llibrets de llom/**llom
arrebossat
Amanida mixta
Fruita de temporada

Arròs integral amb salsa de
tomàquet
Croquetes de bolets
Enciam, poma i pastanaga
Iogurt de la Fageda






Cigrons estofats i pebre vermell
Truita de carbassó
Amanida variada
Flam de la Fageda










DIMECRES 26

Llenties guisades amb hortalisses 
Truita de formatge
Enciam, pastanaga i nous

Fruita de temporada*



Tallarines integrals a la
napolitana amb formatge ratllat
Escalopa de pollastre
Amanida verda i pipes de
carabassa
Iogurt de la Fageda

Mongeta i patata bullides
Vedella a la jardinera
Tomàquet i olives negres
Fruita de temporada*

** Llar d’infants
*Poma, pera, plàtan, mandarina i taronja

Nota: Puntualment pot haver-hi algun canvi en el menú degut a causes alienes a la voluntat de l’escola

Llenties estofades amb
verdures
Truita a la francesa
Pa amb tomàquet
Fruita de temporada*

DIVENDRES 14






DIJOUS 20



DILLUNS 31





DIJOUS 13

DIMECRES 19

DIMARTS 25





gener, 2022

Brou de verdures amb pasta
Pollastre a la cassola
Rodanxes de tomàquet amb
formatge fresc i olives negres
Fruita de temporada*

DIVENDRES 21





DIJOUS 27





Puré de verdures
Pizza de pernil dolç o tonyina
i formatge/**llom planxa
Enciam, brots tendres i
cogombrets
Fruita de temporada*

Crema de pèsols
Pastís de patata i carn
gratinat amb formatge
ratllat
Enciams, quinoa i tomàquet
Fruita de temporada*

Espaguetis al pesto/** amb
oli d’oliva i formatge ratllat
Lluç enfarinat
Enciam i nous
Macedònia natural

DIVENDRES 28





Arròs a la cubana amb ou
dur
Mandonguilles guisades i
ceba caramel·litzada
Amanida mixta
Rodanxes de taronja amb
un rajolí de mel

