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Amanida

Hummus de cigrons                                             

amb natxos (1)

Fideuà amb sèpia i gambetes 

(1,2,4,14)

Fruita de temporada

Bajoquetes + ous a la planxa + làcti

Amanida

Vickyssoise de poma

DIMARTS 2 DIMECRES 3 DIJOUS 4 DIVENDRES 5

 Fruita de temporada                                                                                                                   Fruita de temporada

INF+TRI1:Cavallà(4)+tomata a l´all cofitat 

TRI2 + ESO: Aladroc frefit (4) + tomata a 

l´all confitat

Guisat de cigrons i pèsols amb salsa de                                 

cacahuet + fruita

Amanida de pasta amb ou (1,3)

DIMARTS 9

AmanidaAmanida Amanida

Fruita de temporada                                                                                                                   

Lluç amb tempura de verdures + fruita

Olla de fesols

Pollastre al forn

Amanida

DILLUNS 8

Fruita de temporada                                                                                                                   

Pollastre amb llima + amanida                                                     

de tomata i cogombre + fruita

Xipirons en salsa verda + verdures                                                                                        

a la planxa + fruita

DILLUNS 15

Potatge de llentilles                                                           

Truita de carabasseta (3) Titot amb cuscús (1)

Sopa d´au (1)

DIMECRES 10 DIVENDRES 12DIJOUS 11

Amanida completa amb                              

tonyina i formatge (4,7)

Fruita de temporada

Bacallà amb creïlles                                                   

al forn amb all-i-oli (3,4)

Arròs al forn

Gaspatxo

    Tortetes de dacsa o blat                                                                                                              

amb facit vegetal + fruita

Amanida

DIJOUS 18

Amanida completa (3,7)

Pollastre amb samfaina

"Quesadilles" amb mozarella, xampinyons                                             

i  "lacón" + fruita

VALORACIÓ NUTRICIONAL:                                                                              

KCAL:845                                                                                                                                

GRASES:31                                                                                                                        

GRASES SATURADES:7                                                  

HIDRATS DE CARBONI:112                                                                                                     

PROTEÏNES:32

Crema d´albergínia amb                                                          

crostonets de pa (1)

Fruita de temporada

Crema de carabasseta                                            

amb crostonets de pa (1)

Lluç amb salsa verda i                                 

creïlles de luxe al forn (4)

DIMARTS 16

Amanida 

Potatge de cigrons

Arròs a la cubana amb                                            

tomata i ou (3)

Crema de carabasseta + costelles al forn + fruita

Amanida

Iogurt (7) i fruita de temporada                                                                                                                   Fruita de temporada                                                                                                                   

Albergínies gratinades amb farcit                                                                          

de bolonyesa vegetal + fruita

Aletes de pollastre                                              

amb pèsols i tomata

Fruita de temporada

Sopa + pa integral + hummus                                                                 

de llentilles i alfàbega + làcti

DIVENDRES 19

Amanida

Mandonguilles de                                        

bacallà amb all-i-oli (1,3,4)

Paella de verdures i bajoquetes

Fruita de temporada                                                                                                                   

Pizza cassolana amb carabasseta, tomata                                                                                          

cherry i formatge + fruita

Pizza de tonyina, tomata                                                                      

i formatge (1,4,7)

Fruita de temporada

"Quiche" alls-porros, creïlles i pernil salat + fruita

DIMECRES 17

Amanida 

Iogurt (7) i fruita de temporada

Wok de noodles amb verdures, titot i anacards picats 

amb salsa de soja + fruita

Potatge de llentilles

Truita de carlota i ceba (3)

Fruita de temporada

Salmó amb salsa de iogurt i cogombre + fruita

Macarrons napolitana (1,7)

Truita d´albergínia (3)

Fruita de temporada                                                                                                                   

Mandonguilles de pollastre i verdures casolanes amb 

salsa de tomata + fruita

DILLUNS 22

Amanida

Amanida valenciana amb ou (3)

Pollastre al curry                                                   

amb arròs integral

Fruita de temporada                                                                                                                   

Gaspatxo + cuixetes de pollastre                                                                                 

a la planxa + fruita

DIMARTS 25

Amanida 

Sopa de putxero (1)

Salmó amb ceba caramelitzada (4)

Fruita de temporada

Guisat de vedella amb cuscús + fruita

DIVENDRES 24

Amanida

Crema de llegums                                                     

amb crostonets de pa (1)

Llonganisses amb tomata (12)

Fruita de temporada                                                                                                                   

Remena´t d´ou amb albergínia i creïlles + làcti

DIMARTS 23

Amanida 

Macarrons bolonyesa vegetal 

(1,5,6,7,8)

Bacallà al forn amb all i pebre (4)

Fruita de temporada

DIVENDRES 26

AQUESTA ETIQUETA, QUANT ACOMPANYA UN PLAT ,                                                              

INDICA QUE ELS INGREDIENTS SÓN DE PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA

Pa integral amb formatge + xips de creïlles                                                      

amb salsa d´advocat + fruita

DILLUNS 29

Amanida

Cigrons remenats amb                                                                                 

bajoquetes i pernil

Pit de pollastre amb salsa                                                                                                       

romescu (5,8,12,13)

Fruita de temporada                                                                                                                   

Amanida de fruita i olives + bacallà al forn + fruita

DIMARTS 30

Amanida 

Espaguetis integrals carbonara 

(1,7,12)

Truita de carabasseta (3)

Fruita de temporada

Truita de creïlles i ceba                                                                 

+ tomata amb AVOE + fruita

SEMPRE TENIM PER A TRIAR VERDURES I HORATALISSSES CUITES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

TOTS ELS DIES BULLIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

TOTS ELS ALIMENTS ESTAN CUINATS AMB OLI D´OLIVA I SAL IODADA                                                                                            

TOTS ELS DIES S´OFEREIX PA BLANC I INTEGRAL                                                                                                  

ELS INGREDIENTS DE LES AMANIDES ES COMBINARAN D´ACORD A LA TEMPORALITAT

DIMECRES 31

Amanida

Pa amb oli i formatge (1,7)

Paella valenciana

Iogurt (7) i fruita de temporada

Guisat de cigrons i pèsols amb salsa                                       

de cacahuet + fruita


