
01 
Amanida d'enciam, tomàquet, blat de moro, 

pastanaga i ou dur 
Arròs ecològic amb salsa de tomàquet 

Fruita ecològica fresca/Pa 
 

02 
Crema de carbassa 

Cigrons ecològics amb verdures 
Fruita fresca/Pa 

 

03 
Espaguetis ecològics amb salsa de xampinyons 
Remenat d'ou amb amanida d'enciam, blat de 

moro i olives 
Fruita fresca/Pa 

 

04 
Bròquil amb beixamel gratinat amb formatge 

Hamburguesa vegetal a la planxa amb 
pastanaga bullida 
Fruita fresca/Pa 

 

05 
Sopa de verdures amb fideus 

Truita de patates (Ou ECO) amb amanida 
d'enciam, tomàquet i olives 

Iogurt ECO/Pa 
 

08 
Crema de pastanaga 

Hamburguesa vegetal a la planxa amb 
patates xips 

Fruita fresca/Pa 
 

09 
Amanida de tomàquet i formatge fresc 

Fideuà de verdures (Fideus ECO) 
Fruita fresca/Pa 

 

10 
Mongetes verdes amb patates 

Macarrons amb salsa de tomàquet i verdures 
Iogurt ECO/Pa 

 

11 
Mongetes blanques ecològiques estofades 

amb patates 
Truita francesa (Ou ECO) amb amanida 

d'enciam, blat de moro i olives 
Fruita ecològica/Pa 

 

12 
Crema de verdures 

Arròs ecològic amb carbassa i carbassó 
Fruita fresca/Pa 

 

15 

DIA DE LLIURE 

DISPOSICIÓ 
 

16 
Amanida d'enciam, tomàquet, blat de moro, 

pastanaga i formatge fresc 
Paella de verdures (Arròs ECO) 

Fruita ecològica/Pa 
 

17 
Pèsols saltejats amb patates 

Panini de verdures amb amanida de 
tomàquet 

Fruita fresca/Pa 
 

18 
Espirals ecològiques amb tomàquet 

Remant d'ou i carbassó amb amanida 
d'enciam, pastanaga i olives 

Iogurt ECO/Pa 
 

19 
Sopa de verdures amb lletres 

Cigrons estofats amb verdures 
Fruita fresca/Pa 

 

22 
Mongetes tendres amb patates al vapor 

Hamburguesa vegetal a la planxa amb ceba 
caramel·litzada 
Fruita fresca/Pa  

 

23 
Crema de carbassó 

Arròs ecològic amb salsa de tomàquet 
Iogurt ECO/Pa 

 

24 
Amanida d'enciam, tomàquet, blat de moro, 

pastanaga i ou dur 
Macarrons ecològics amb samfaina 

Fruita ecològica/Pa  
 

25 
Crema de verdures 

Truita de patata i ceba (Ou ECO) amb 
amanida d'enciam i tomàquet i blat de moro 

Fruita fresca/Pa  
 

26 
Minestra saltejada amb ceba 
Cigrons ecològics amb patata 

Fruita fresca/Pa  
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