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MENÚ SENSE CARN NOVEMBRE 2019 – AMPA ESCOLA PERE TORRENT 

 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

    

 
1 

Festiu 
 

4 
Trinxat de col i patata 

Bunyols de bacallà amb 
pastanaga i olives (1,4,7,12) 

Fruita de temporada 
 

5 
Arròs a la cubana  

Filet de lluç amb tomàquet 
amanit i olives (4) 

Fruita de temporada 
 

6 
Llenties amb verdures 

Truita de formatge 
amb enciam i cogombre (3,7) 

Fruita de temporada 
 

7 
Amanida amb blat de moro i 

olives (12) 
Macarrons tomaques i 
formatge ratllat (1,7) 

Làctic 

8 
MENÚ GAMBIÀ 

“Benachin” (Arròs wollof) 
Estofat de soja texturitzada 

amb verdures (6) 
Plàtan 

11 
Sopa de pasta (1) 

Truita de carbassó amb  
enciam i olives (3) 

Làctic 
 

12 
Amanida d’enciam amb 

tomàquet, blat de moro i 
olives (12) 

Lluç a la basca (4,13) 
Fruita de temporada 

13 
Bròquil amb patates 
Filet de peix al vapor 

amb enciam i cogombre 
(4,12) 

Fruita de temporada 

14 
Arròs tres delícies (2,3) 
Hamburguesa vegetal 

 (1,3) 
Fruita de temporada 

 

15 
Puré de pastanaga 

Truita a la francesa amb 
enciam i tomàquet (3,12) 

Fruita de temporada 
 

18 
Festiu 

19 
Mongetes amb patates 
Croquetes de boletus 

amb enciam i pastanaga 
(1,3,7,12) 

Fruita de temporada 
 

20 
Cigrons amb espinacs 

Hamburguesa vegetal amb 
enciam i tomàquet (12) 

Fruita de temporada 
 
 

21 
Amanida d’enciam amb 

tomàquet, olives i  
pastanaga (12) 

Espaguetis amb salsitxes 
vegetals i tomàquet (1) 

Fruita de temporada 

22 
Arròs saltejat amb verdures 

Filet de peix al forn amb ceba 
i pebrot (4) 

Fruita de temporada 
 
 

25 
Puré de carbassó 

Barretes de lluç amb enciam 
(4) 

Làctic 
 
 
 

26 
Amanida d’enciam amb 

olives, blat de moro i 
pastanaga (12) 

Espirals de llenties amb soja 
texturitzada i tomàquet 

natural (6) 
Fruita de temporada 

27 
Verdura bullida 

Peix arrebossat amb 
tomàquet amanit (1,4,12) 

Fruita de temporada 
 
 

 

28 
Sopa de pasta (1) 

Seità amb xampinyons  
al forn (1) 

Fruita de temporada 
 
 
 

29 
Amanida d’enciam amb blat 

de moro, tomàquet, 
pastanaga i olives (12) 

Fideuada (1,2,4,13) 
Fruita de temporada 
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