
            

La fruita de

proximitat  serà:

Poma, pera, plàtan,

mandarina ,

taronja 

El iogurt és
de granja

GENER
DURAN I BAS

 

Menú sense ou 

Un dia a la
setmana el pa
serà integral

Menú validat per Dietistes
Nutricionistes co·legiades: CAT

Nº0681
 
 
 
 

Dilluns Dimarts Dimecres DivendresDijous

Arròs blanc amb sofregit
de tomàquet

 
 bacallà amb

 mèsclum d'enciams
 

Fruita del temps

Mongetes tendres amb
patates

 
Estofat de porc amb

muntanyeta de
couscous

Fruita del temps

llenties guisades amb
verdures

cuixa de pollastre amb
fines herbes a la planxa 

 amb enciam i olives
 

Fruita del temps

Sopa de brou amb
pasta 

 
f. de bacallà

 
enciam i blat de moro

 
Iogurt de granja

trinxat de col i patates 
 

Mandonguilles de
vedella s/ou guisades

amb verdures 
 

Fruita del temps

mongetes pintes
estofades amb verdures 

 
Pollastre guisat 

 enciam i pastanaga
 
 

Fruita del temps

Crema de coliflor i
porros

 
espaguetis  amb carn

picada de vedella 
 ecològica

Fruita del temps

Arros blanc  amb
sofregit de verdures

 
filet de lluç 

 amb enciam i olives
 
 

Fruita del temps 

Arròs tres delícies
(blat de moro, olives

,tonyina)
Hamburguesa s/ou  de
vedella amb enciam i

blat de moro 
 

Iogurt de granja

llenties estofades 
 

Filet de bacallà  amb
enciam i olives

 
 

Fruita del temps

Brou de verdures 
 

Estofat de gall dindi 
amb verdures i patata

 
 

Fruita del temps

Espirals a les fines
herbes 

filet de lluç amb
enciam

 
 

Fruita del temps

 
Broquil amb patates 

 
pollastre amb enciam

 
 
 

Fruita del temps

Crema de verdures amb
cigrons 

 
arròs integral amb
costella de porc

 
 

Iogurt de granja

Escudella barrejada
amb pasta

 
filet de lluç amb 
salsa tomàquet 

 
Fruita del temps

llenties saltades 
 

llom planxa
 amb enciam i olives 

 
Macedònia de fruites

Espaguetis integrals
amb salsa de tomàquet

 
bacallà amb barreja

d'enciams
 

Fruita del temps

Mongetes tendra i
patates 

 
pollastre a l'ast al forn

amb enciam 
 

Fruita del temps
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Transmetre bon hàbits
alimentaris als vostres fills

 
 
 


