DIJOUS 2
Macarrons amb
salsa de tomàtiga i
formatge ratllat
Lluç al forn amb
amanida de
lletuga i olives

DIVENDRES 3
Arròs brut
Pitera de pollastre
a la planxa amb
tomàtiga
trempada

Fruita
Fruita
DIJOUS 9
DIVENDRES 10
Verdura tres
Puré de pastanaga
colors (mongeta
i carabassa
verda, pastanaga i
patata)

DILLUNS 6
Sopa de pinyolet

DIMARTS 7
Cuinat de cigrons i
verdures

DIMECRES 8
Paella valenciana

Nuggets de
pollastre amb
amanida de
lletuga i tomàtiga

Salmó al forn amb
patates i ceba

Truita de tonyina
amb amanida de
tomàtiga i olives

Iogurt
DILLUNS 13
Sopa d’escudella
amb fideus i i col

Fruita
DIMARTS 14
Puré de mongetes
blanques

Fruita
DIMECRES 15
Arròs de peix

Bullit (patates,
cigrons pastanaga,
mongetes verdes,
i carn picada)

Ragout de
pollastre amb
verdures
saltejades

Iogurt
DILLUNS 20
Arròs amb
verdures

Fruita
DIMARTS 21
Espinacs amb
beixamel gratinats

Gelatina
DIMECRES 22
Espirals amb
tomàtiga, olives i
orenga

Fruita
DIJOUS 23
Cigrons trempats

Fruita
DIVENDRES 24
Crema de verdures

Truita francesa
amb tomàtiga
trempada

Llom al forn a la
mostassa amb
patates fregides

Rustidera de lluç
amb amanida de
lletuga

Pollastre amb
salsa grega i arròs
basmati

Canelons de carn
amb beixamel

Pollastre al forn
amb soja i mel
amb amanida de
lletuga i cogombre

Fruita
Iogurt
DIJOUS 16
DIVENDRES 17
Cuinat de llenties i Ensalada de pasta
verdures
amb ou bullit,
tomàtiga i blat de
moro

Mussola al forn
Truita de patates
amb amanida de
amb tomàtiga
lletuga, tomàtiga i trempada i orenga
olives

Iogurt
Fruita
Natilla
Fruita
DILLUNS 27
DIMARTS 28
DIMECRES 29
DIJOUS 30
Amanida completa Ensalada campera Cuinat de llenties i Arròs tres delícies
amb lletuga,
amb patates,
verdures
tomàtiga,
pebre vermell i
formatge fresc,
tonyina
olives i soja
Ous remenats amb
Llom amb paté
Filet d’abadejo
Hamburguesa
pernil salat i
envoltat de pasta
amb amanida de
completa amb
tomàtiga
de fulls
tomàtiga
patates
trempada
Iogurt

Fruita

Gelat

Aguiat de pilotes
amb pèsols,
pastanaga i
patates dau

Fruita

Contracuixa de
pollastre al forn
amb poma

Fruita
DIVENDRES 31
Fideuà de peix

Pollastre al forn
amb amanida de
lletuga, tomàtiga i
pastanaga
Fruita

