MENÚ

DILLUNS 5

DIMARTS 6

Setembre, 2022

DIMECRES 7








Amanida de llenties amb
tomàquet, olives i pernil
dolç/**llenties guisades
Truita de carbassó
Enciam i brots de soia
Fruita del temps*






Macarrons a la napolitina
Pit de pollastre arrebossat
Enciam, raves i olives
Fruita del temps*

DILLUNS 12





Amanida de cigrons/**puré
de cigrons
Filet de rosada al forn
Amanida mixta
Fruita del temps

Crema de pastanaga
Truita de patates i carbassó
Pa integral amb tomàquet
Fruita del temps*




Tallarines al pesto/**oli d’oliva i
formatge ratllat
Estofat de gall d’indi rostit amb
ceba i prunes
Fruita del temps





Coliflor i patates gratinat
Escalopa de pollastre
Enciam, raves i olives
Fruita de temporada*




Amanida grega amb tomàquet,
formatge fresc, olives negres i
orenga/**puré de verdures
Arròs integral amb sèpia
Iogurt de la Fageda






Arròs 3 delícies
Bacallà al forn amb
samfaina/**lluç
Enciam, pastanaga i pipes
Iogurt de la Fageda




Amanida de pasta/**oli d’oliva
Calamars a
l’andalusa/**croquetes
Enciam i blat de moro
Fruita de temporada*









Mongetes tendres amb
patates
Mandonguilles a la jardinera
Iogurt de la Fageda

** Llar d’infants
*Poma, pera, plàtan, maduixes, meló i síndria

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

DIVENDRES 9

Amanida de llenties
Lluç al forn
Enciam i blat de moro
Fruita del temps






Ensalada russa amb olives,
tonyina, ou dur i maionesa
Salsitxes de pollastre
Tomàquet amb formatge
fresc
Macedònia natural

DIVENDRES 16




Crema de verdures
Pollastre al forn Patates
xips
Fruita del temps

DIJOUS 22





DIMECRES 28


DIJOUS 8

DIJOUS 15

DIMECRES 21

DIMARTS 27






DIVENDRES 2

Enciams variats, tomàquet,
olives, nous i
cogombres/**crema de
verdures
Paella mixta
Fruita del temps*

DIMECRES 14


DIMARTS 20

DILLUNS 26
FESTA DE LA MERCÈ





Pèsols i patates saltejats amb
pernil
Filet de lluç al forn
Enciam, pastanaga i pipes
Iogurt de la Fageda

DIMARTS 13


DILLUNS 19







DIJOUS 1

Amanida de patata amb
tomàquet, olives negres
i tonyina
Pit de pollastre al forn
Enciam i olives

DIVENDRES 23





Tallarines napolitana
Hamburguesa a la planxa
Enciam i olives
Fruita del temps

DIJOUS 29





Crema de carbassó
Pit de pollastre al forn
Enciam i olives
Fruita de temporada*

DIVENDRES 30






Risotto de bolets amb
parmesà/**arròs
blanc
Truita a la francesa
Enciam i olives
Fruita de temporada*

