
1 2 3
Arròs amb verdures i vedella Crema de carbassa

Amanida de formatge fresc Truita de patates amb amanida

Fruita/Iogurt Fruita/Iogurt

6 7 8 9 10
Verdura i patata al vapor Crema de verdures Tallarins amb tomàquet i orenga Verdura tricolor al vapor Arròs amb tomàquet

Hamburguesa de vedella amb formatge i 
ceba

Truita francesa Caçó arrebossat amb tomàquet al forn Pollastre a les fines herbes Peix blanc al forn amb guarnició

Amanida d'enciam i pastanaga Rodanxes de carbassó i albergínia

Fuita/Iogurt Fruita/Iogurt Fruita/Iogurt Fruita/Iogurt Fruita/Iogurt

13 14 15 16 17
Verdura i patata Crema de carbassó Coliflor amb beixamel Arròs a la napolitana Sopa de verdures

Pizza al gust Rap amb salsa Truita de patates amb amanida
Pollastre al forn amb llit de ceba, patata i 

pastanaga
Lluç al forn 

Amanida d’enciam i olives Amanida escarola i granada

Fruita/Iogurt Fruita/Iogurt Fruita/Iogurt Fruita/Iogurt Fruita/Iogurt

20 21 22 23 24
Verdura i patata al vapor

Llacets amb salsa de tomàquet casolana i 
orenga

Puré de patata i pernil cuit Crema de verdures Arròs amb daus de magre de porc i hortalisses

Peix amb salsa marinera Bruixa arrebossada amb salsa de tomàquet Truita de verdures Bacallà farcit amb pasta de full Amanida de fruits secs

                             Espinacs crus, tomàquet i formatge

Fruita/Iogurt Fruita/Iogurt Fruita/Iogurt Fruita/Iogurt Fruita/Iogurt

27 28 29 30 31
Verdura i patata al vapor Tallarins amb tomàquet i orenga Verdura tricolor al vapor Crema de llegums Arròs a la napolitana

Salsitxes amb guarnició Peix amb salsa marinera Lluç al forn amb amanida Pollastre a les fines herbes Hamburguesa de vedella patata panadera

Fruita/Iogurt Fruita/Iogurt Fruita/Iogurt Fruita/Iogurt Fruita/Iogurt
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En compliment del Reglament (UE)nº 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor, el centre té disponible per a la consulta la informació relativa a la presentació d'Al·lèrgens de tots els productes 
que es serveixen en els nostres menús. 


