
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

     
3 
 

FESTIU 

4 
Espirals amb tonyina i salsa de 

tomàquet 
Varetes de lluç amb enciam i 

olives  
Fruita 

5 
Trinxat  de col i patata 

Broquetes de vedella a la planxa 
amb pastanaga i blat de moro 

Fruita 

6 
Amanida d’enciam, ou dur, tomà-

quet i olives 
Arròs a la cassola 

Iogurt 
 

7 
Llenties guisades amb verdures 
Filet de lluç al forn amb  espàr-

recs 
Fruita 

 

10 
Sopa de pasta 

Truita de formatge amb guarnició 
d’enciam i pastanaga ratllada 

Fruita 

11 
Bròquil gratinat amb beixamel 
Hamburguesa de vedella amb 

guarnició puré de patata 
Fruita 

12 
Espinacs amb cigrons i panses 
Salsitxes de pollastre amb guar-

nició enciam i tomàquet  
Fruita 

 

13 
Macarrons amb salsa de tomà-

quet i formatge 
Croquetes casolanes amb  guar-

nició enciam i olives 
Fruita 

14 
Arròs a la cubana 

Peix al forn amb ceba 
Iogurt 

 

17 
Espaguetis amb crema de llet i 

pernil cuit 
Bunyols de bacallà amb guarnició 

d’enciam i ceba 
Fruita 

18 
Patata i mongeta tendra 

Broquetes de pollastre a la plan-
xa amb guarnició pastanaga rat-

llada  
Iogurt 

19 
Sopa de pasta 

Peix guisat amb pèsols  
Fruita 

20 
Arròs tres delícies (pastanaga, 

truita, pèsols) 
Botifarra a la planxa amb monge-

tes seques 
Fruita 

21 
Coliflor gratinada 

Pollastre al forn  amb guarnició 
patates fregides 

Fruita 

24 
Arròs amb salsa de tomàquet 

Varetes de lluç amb guarnició d’en-
ciam i olives 

Fruita 

25 
Crema de pastanaga  

Llibrets de llom arrebossats amb  
guarnició d’enciam i blat de moro  

Fruita 

 

26 
Amanida russa (pèsols, patata, pas-
tanaga i mongeta tendra) amb maio-

nesa 
Salsitxes de pollastre amb  guarnició 

d’enciam i pastanaga ratllada 
Fruita 

27 
Raviolis amb formatge i salsa de 

tomàquet natural 
Peix al forn amb ceba 

Iogurt 

28 
Cigrons saltats amb espinacs i 

ceba 
Hamburguesa de vedella amb 

arets de ceba arrebossats 
Fruita 

31 
Crema de carbassó i ceba 

Truita de patata amb guarnició 
d’enciam i tomàquet amanit 

Fruita 
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