
01
Tallarines ecològics napolitana

Truita amb formatge i amanida d'enciam,
blat de moro i olives

Fruita fresca/Pa

02
Crema Parmentiere (Patata i porros)

Vedella a la jardinera
Fruita fresca/Pa

03
Mongetes blanques ecològiques amb verdures

Varetes de lluç amb amanida de tomàquet
Gelat/Pa

04
Verdura tricolor a l'oli d'all

Cuixa de gall dindi al forn amb amanida d'enciam,
tomàquet i pastanaga

Fruita fresca/Pa

05
Arròs ecològic amb verdures

Bacallà a la biscaïna
Fruita ecològica/Pa

08
Llenties ecològiques amb verdures

Truita francesa amb amanida d'enciam,
tomàquet i blat de moro

Fruita fresca/Pa

09
Arròs a la cassola

Pernilets de pollastre al forn amb amanida
d'enciam, tomàquet i olives 

Iogurt/Pa

10
Amanida d'estiu amb mongeta verda, patata i ou dur

picat
Mandonguilles a la jardinera

Fruita fresca/Pa

11
Amanida de pasta amb enciam i tonyina
Lluç a la planxa amb pastanaga saltejada

Fruita ecològica/Pa

12
FESTIU  

15
Amanida d'arròs amb formatge fresc i blat de

moro
Truita de patates amb amanida d'enciam,

tomàquet i olives
Fruita ecològica fresca/Pa

16
Cigrons ecològics amb verdures

Pollastre al forn amb patates panadera
Fruita fresca/Pa

17
Amanida campera amb patata, tomàquet, pebrot,

ceba i tonyina
Cua de rap al forn amb amanida d'enciam, blat de

moro i olives
Fruita fresca/Pa

18
Bròquil amb patates

Vedella amb salsa de pastanagues
Fruita fresca/Pa

19
Espaguetis bolonyesa

Croquetes de pernil amb amanida d'enciam, pastanaga
i olives

Iogurt/Pa

22
FESTIU 

23
Fideus a la cassola

Maires a l'andalusa amb amanida d'enciam,
tomàquet i pastanaga

Fruita fresca/Pa

24
Mongetes verdes amb patates

Filet de pollastre a la planxa amb amanida d'enciam,
tomàquet i blat de moro

Gelat/Pa

25
Mongetes blanques ecològiques estofades amb xoriç

Truita de tonyina amb amanida d'enciam, blat de
moro i olives

Fruita ecològica/Pa

26
Arròs ecològic tres delícies

Magra a la planxa amb samfaina
Fruita fresca/Pa

29
Empedrat de llenties amb tomàquet, ceba i

olives
Truita francesa amb amanida d'enciam,

tomàquet i blat de moro
Fruita fresca/Pa

30
Amanida d'arròs

Pernilets de pollastre en salsa amb
xampinyons

Fruita ecològica/Pa

31

MENU ESPECIAL 
“LA CASTANYADA”
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