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DIVENDRES

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

DIVENDRES

                                                                                   
Arròs amb salsa de tomàquet                                                             

Truita de carbassó                                                                               
Amanida variada                                                  

Pera

                                                                                   
Sopa de brou i pasta

Bistec de pollastre al forn                 
Enciam i brots de soja                                     

Poma

                                                                 
Macarrons amb salsa                                                                                        

de formatge                                                                                     
Lluç arrebossat 

Enciam, olives i pastanaga
Kiwi

                                                                                  
Mongeta tendra i patata 

Mandonguilles de vedella                                
amb bolets

Plàtan

Cigrons guisats amb verduretes                                                                           
Cuetes de rap al forn                                                                           

Enciam, blat de moro i soja                                                                                
Iogurt natural (ensucrat)

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

                                                                            
Minestra de verdures                                                                                                  

(pèsols, patata, pastanaga, mongeta)
Croquetes de rostit

Enciam, tomàquet i olives
Mandarina

Llentíes guisades amb arròs
Salmó al forn

Enciam i blat de moro    
Iogurt natural (ensucrat)

Fideus a la cassola                               
(sofregit de verduretes i daus de gall d'indi)

Ous durs amb salsa                                                  
de tomàquet

Poma

                                                                                  
Sopa de brou i pasta

Cap de llom amb                                                          
samfaina (pebrot, ceba,                                     

alberginia, carbassó i tomàquet) 
Pera

Crema de carbassa
Pernilets de pollastre al forn

Enciam i cogombre                                                              
Platan                    

DILLUNS

                                                                                
Cigrons guisats amb espinacs                                                            

(ceba, verduretes, espinacs i patates)
Hamburguesa de vedella      

Enciam i tomàquet
Poma

                                                                                 
Arròs amb salsa de                                                                           

tomàquet i remolatxa     
Truita de tonyina

Enciam, brots de soja i olives
Taronja

                                                                       
Bròquil amb patates i ceba                 

LLibrets de gall d'indi i formatge                   
Enciam, pinya i pipes                                       
Macedònia de fruites

                                                                    
Espaguetis amb xampinyons

Lluç al forn amb                                                    
llit de pèsols ceba

Pera

                                                                            
Mongeta tendra i patata

Aletes de pollastre a                                        
l'estil Americà (Salsa barbacoa)
Enciam, tomàquet i pastanaga

Iogurt natural (ensucrat)

BASAL

                                                                  
Tirabuixons de pasta                                     

amb salsa de tomàquet
Calamars a la romana

Amanida verda
Mandarina

                                                                              
Llentíes amb verdures                                                                                                 

(ceba, pastanaga, tomàquet i pebrot)
Salsitxes d'au

Enciam, blat de moro i olives
Iogurt natural (ensucrat)

Sopa de peix                                                                                                                            
(cap de rap)

Vedella estofada
amb mossets de patata

Plàtan

DIMECRES DIJOUS


