
 

02 

Arròs ecològic amb salsa de tomàquet 

Truita de patates amb amanida d'enciam, 

tomàquet i olives 

Fruita ecològica fresca/Pa 

 

03 

Cigrons ecològics amb verdures 

Pollastre al forn amb patates panadera 

Fruita fresca/Pa 

 

04 

Espaguetis ecològics amb pastanagues 

Salmó a la planxa amb amanida d'enciam, 

blat de moro i olives 

Fruita fresca/Pa 

 

05

Bròquil amb patates 

Vedella amb salsa de pastanagues 

Fruita fresca/Pa 

 

06 

Sopa d'au amb fideus 

Cinta de llom a la planxa amb amanida 

d'enciam, pastanaga i olives 

Iogurt de soja/Pa 

 

09 

Crema de pastanaga 

Vedella a la planxa amb patates xips 

Fruita fresca/Pa 

 

10 

Fideus ecològics amb verdures 

Bacallà empanat amb amanida d'enciam, 

tomàquet i pastanaga 

Fruita fresca/Pa 

 

11 

Mongetes verdes amb patates 

Filet de pollastre a la planxa amb amanida 

d'enciam, tomàquet i blat de moro 

Iogurt de soja/Pa 

 

12

FESTIU  

 

13 

FESTIU 

16 

Llenties ecològiques amb pastanaga 

Truita francesa amb amanida d'enciam, 

tomàquet i blat de moro 

Fruita fresca/Pa 

 

17 

Paella mixta (Arròs ECO) 

Pernilets de pollastre en salsa amb 

xampinyons 

Fruita ecològica/Pa 

 

18 

Sopa de lletres 

Estofat de vedella amb patates i minestra 

Fruita fresca/Pa 

 

19

Espirals ecològiques amb tomàquet 

Lluç al forn o a la planxa amb amanida 

d'enciam, pastanaga i olives 

Iogurt de soja/Pa 

 

20 

Pèsols saltejats amb patates 

Panini de tonyina sense formatge amb 

amanida de tomàquet 

Fruita fresca/Pa 

 

23 

FESTIU  

 

24 

Arròs ecològic amb salsa de tomàquet 

Salmó a la planxa amb enciam, pastanaga i 

blat de moro 

Iogurt de soja/Pa 

 

25 

Macarrons ecològics amb samfaina 

Filet de pollastre al forn amb amanida 

d'enciam, blat de moro i olives 

Fruita ecològica/Pa  

 

26

Crema de verdures 

Truita de patata i ceba amb amanida 

d'enciam i tomàquet i blat de moro 

Fruita fresca/Pa  

 

27 

Cigrons ecològics amb patata 

Magra de porc amb tomàquet 

Fruita fresca/Pa  

 

30 

Tallarines ecològics napolitana 

Truita francesa amb amanida d'enciam, blat 

de moro i olives 

Fruita fresca/Pa 

 

31 

Sopa de l'avia 

Vedella a la jardinera 

Fruita fresca/Pa 
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