
02 
  

03 
  

04 
  

05 
  

06 
  

09 
Tallarines amb salsa de formatge i ceba 

Nuggets de pollastre 
Enciam i blat de moro 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

10 
Crema de porro amb poma al curri 

Truita de patata i ceba 
Enciam i olives 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

11 
Sopa d`au amb fideus 

Mandonguilles amb tomàquet 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

12 
Risotto de carbassa 

Tall rodó de vedella a la planxa 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Iogurt natural 
 

13 
Llenties amb bajoques 
Pit de pollastre al forn 

Tomàquet amanit 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

16 
Patates estofades amb verdures (bledes, 

pastanaga i porro) 
Salsitxes a la planxa 

Enciam i olives 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

17 
Mongetes tendres a la portuguesa 

Croquetes de pollastre 
Enciam i blat de moro 

Pa blanc/integral i Iogurt natural 
 

18 
Arròs tres delícies 

Carn magra a la planxa 
Tomàquet amanit 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

19 
Macarrons amb salsa de xampinyons 

Truita francesa casolana 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

20 
Crema de pèsols, porro i pera 

Contracuixa de pollastre al forn  
Carbassó al forn 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

23 
Arròs a l'hortelana 

Truita francesa casolana 
Tomàquet amanit 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

24 
Crema de mongetes blanques 

Daus de pollastre adobat al forn 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

25 
Espirals gratinats 

Cinta de llom a la planxa 
Enciam i blat de moro 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

26 
Bròquil al vapor amb patata 

Truita de formatge 
Enciam i tomàquet 

Pa blanc/integral i Iogurt natural 
 

27 
Cigrons amb verdures 
Pit de pollastre al forn 

Enciam i olives 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

30 
Llenties amb carbassa 
Truita de patata i ceba 

Rodes de tomàquet i olives negres 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

31 
DIA DE LA PAU  

Espaguetis a la carbonara 
Nuggets de pollastre 
Enciam i tomàquet 

Pa blanc/integral i Profiterols farcits 
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