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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

BASAL

OBJECTIU DEL MES:
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Preparar el sistema immunitari per a la tardor.
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-Arròs a la milanesa 
-Suprema de lluç a la tempura 
-Amanida mediterrània d’enciam, tomàquet i 
olives negres 
-Fruita de temporada

521     54,4      17,7   18,4

-Crema de porro natural  
-Mandonguilles de pollastre a l’estil tradicional 
amb arròs blanc saltat  
 -Fruita de temporada 

557      53,5      21     38,5

-Cigrons estofats amb patata 
-Croquetes  de pernil  
Amanida tricolor d’enciam , tomàquet i blat de moro  
-Fruita de temporada  

    511    54,7      3,9      19

-Arròs saltat de verduretes de l’horta  
-Filet de pollastre al forn al punt de mostassa 
-Carpaccio de tomàquet i alfàbrega   
-Fruita de temporada  

493      64,9   15,3     23,9

-Tallarines al pomodoro amb herbes 
aromàtiques  
-Cueta de rap a la llauna amb rodanxes de 
carbassó natural al forn  
-Fruita de temporada  

442       69,0    15,3      23

-Amanida de pasta 
-Truita a la francesa amb gall d’indi 
Amanida tricolor d’enciam pastanaga i 
blat de moro 
-Fruita de temporada

468     66,2    17,5     18,0

-Llenties estofades a l’hortelana  
-Bacallà al forn amb amanida d’enciam i 
pastanaga 
-Fruita de temporada

500      61,5     10,3     39
-Crema de pastanaga amb crostons 
integrals  
-Llibret de gall d’indi 
Amanida tricolor d’enciam, pastanaga i blat 
de moro  
-Iogurt 

FESTIU

524       55,4    32,8  20,4

-Pizza variada  
-Barretes de peix 
Amanida d’enciam , rodanxes de tomàquet i 
brots de soja  
-Postres especial 

497,6   54,8      26        27

-Mongeta verda amb patata 
-Botifarra al forn amb samfaina 
-Fruita de temporada

542      44,7    20,2    25,5

-Macarrons a la carbonara 
-Tintorera amb all i julivert i  guarnició 
d’amanida  d’enciam , tomàquet i blat de 
moro  
-Fruita de temporada

582    73,5     22,6       33

-Fesols estofats amb carabassa al punt de 
curri 
-Pollastre al forn amb guarnició d’amanida 
d’enciam, tomàquet i soja 
-Fruita de temporada

572     46       22,7       46

-Arròs saltejat tres delícies 
-Gallineta a l’andalusa amb guarnició 
d’amanida de l’hort amb enciam, tomàquet i 
pastanaga 
-Fruita de temporada

530     59,5      20      27,9

-Sopa de galets  
-Croquetes de pernil casolanes  
Amanida tricolor d’enciam pastanaga i 
blat de moro 
-Fruita de temporada

468     66,2    17,5     18,0
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-Sopa d’estrelletes amb verdures a la juliana 
-Llom de porc brasejat  amb guarnició d’amanida 
de tomàquet a rodanxes, blat de moro i 
pastanaga 
-Fruita de temporada

579      44,7    20,2    25,5

-Crema de llegums amb verdures 
-Filet de pollastre al forn amb farigola i llimona i 
guarnició de patates fregides cruixents 
-Fruita de temporada

572     63,5     20,3    31,9

-Fideuada de marisc 
-Llom de bacallà a la biscaïna amb 
guarnició d’amanida d’enciam, tomàquet i 
olives negres 
-Iogurt natural  

578     55,3    25,1     29,7

-Espaguetis a la napolitana 
-Calamars a la romana amb guarnició 
d’amanida d’enciam i blat de moro 
 -Fruita de temporada

588     58,1      21,2   18,3

-Estofat de cigrons amb verdures 
-Truita a la francesa amb guarnició de 
carpaccio de tomàquet i alfàbrega  
-Postres làctics

566    55,7     25,5      25




