
03 
  

04 
  

05 
  

06 
  

07 
  

10 
Crema de verdures de temporada 

Espaguetis amb tomàquet i pollastre 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

11 
Sopa de peix amb arròs 

Cinta de llom a la planxa 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

12 
Llenties amb verduretes 
Pit de gall dindi al forn 

Carbassó rostit 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

13 
Paella mixta 

Truita francesa 
Enciam i tomàquet 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

14 
Coliflor al vapor amb patates 

Maires a l'andalusa 
Enciam i olives 

Pa blanc/integral i Iogurt de soja 
 

17 
Minestra de verdures al vapor 

Truita de patata i ceba 
Rodes de tomàquet i olives negres 
Pa blanc/integral i Iogurt de soja 

 

18 
Arròs amb salsa de tomàquet 

Pit de pollastre al forn 
Enciam i blat de moro 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

19 
Mongeta vermella amb arròs basmati i 

moniato 
Vedella a la jardinera 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

20 
Macarrons integrals amb salsa de tomàquet 

Bacallà al forn amb all i julivert 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

21 
Verdures a la provençal 
Llenties amb verduretes 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

24 
Espirals amb verdures 

Escalopa de porc 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

25 
Arròs de muntanya (ceba, tomàquet, 

pastanaga i xampinyons) 
Truita de tonyina 

Enciam i olives 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

26 
Sopa d'au amb estrelles 

Mongetes blanques saltejades amb ceba i 
pernil 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

27 
Col amb patates saltejada 

Pernilets de pollastre al forn amb herbes 
provençals 

Enciam i tomàquet 
Pa blanc/integral i Iogurt de soja 

 

28 
Crema de verdures de temporada 

Caldereta de rap i calamars amb patates 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

31 
Verdura tricolor 

Magra de porc amb tomàquet 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 
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