
Dilluns 1 
Arròs tres delícies 
(pèsols, pernil cuit i 
truita) P3:Arròs blanc 
Rodanxes de               
calamars arrebossa-
des amb enciam 
 
Fruita natural 

Dimarts 2 
Sopa de peix amb 
pasta 
Truita de carabassó i 
ceba amb tomàquet 
amanit 
P3:Truita a la francesa 
 
Fruita natural 

Dimecres 3 
Crema de pastanaga 
 
 
Pollastre al forn amb 
enciam 
 
 
Iogurt natural 

Dijous 4 
Llenties amb arròs 
 
 
Filet de lluç al forn 
amb all i julivert 
 
 
Fruita natural 

Divendres 5 
Bledes i patata 
 
 
Botifarra de porc al 
forn amb pastanaga 
ratallada 
 
Fruita natural 

Dilluns 8 
Macarrons a la           
bolonyesa 
 
Caella arrebossada 
amb enciam 
 
 
Fruita natural 

Dimarts 9 
Mongeta verda,        
patata i pastanaga 
 
Estofat de gall dindi 
amb tomàquet           
amanit 
 
Fruita natural 

Dimecres 10 
Crema de carabassó 
 
 
Pollastre a la planxa 
amb pastanaga           
ratllada 
 
Iogurt natural 

Dijous 11 
Amanida d’arròs 
(tomàquet, pastanaga i 
olives) P3: Arròs blanc 
Ous durs gratinats amb 
tonyina, tomàquet i 
enciam P3: Ous durs 

amb tomàquet 

 
Fruita natural 

Divendres 12 
 

 

 

FESTIU 

Dilluns 15 
Espaguetis carusso
(pernil cuit i xampi-
nyons) P3: Espaguetis 
amb  formatge ratllat 
Bacallà a la llauna amb 
tomàquet amanit 
P3: Bacallà arrebossat 
 

Fruita natural 

Dimarts 16 
Crema de carabassa 
 
 
Canelons de carn 
(mescla)  gratinats 
amb enciam 
           
Fruita natural 

Dimecres 17 
Llenties estofades 
 
 
Truita de patata i  
ceba amb remolatxa 
P3. amb enciam  
 
Iogurt natural 

Dijous 18 
Bledes i patata 
 
 
Llibrets de llom amb 
formatge i tomàquet 
amanit 
 
Fruita natural 

Divendres 19 
Arròs blanc amb        
tomàquet i ou dur 
ratllat 
 
Rodó de gall dindi al 
forn amb salsa i amb 
enciam  
Fruita natural 

Dilluns 22 
Espirals amb salsa de 
porros 
 
Lluç al forn amb         
llit de tomàquet 
 
 
Fruita natural 

Dimarts 23 
Cigrons estofats 
P3: Puré de cigrons 
 
Hamburguesa ECO de 
vedella amb tomà-
quet amanit 
 
Fruita natural 

Dimecres 24 
Arròs integral amb 
tomàquet 
Ous durs gratinats 
amb beixamel 
P3: Truita a la             
francesa amb              
pastanaga ratllada 
Iogurt natural 

Dijous 25 
Coliflor i patata amb 
beixamel 
P3: Puré de verdura 
Sonso fresc                   
arrebossat  amb         
enciam i olives 
 
Fruita natural 

Divendres 26 
Brou d’au i verdures 
amb pasta 
 
Pollastre al forn a la 
llimona amb patates 
fregides 
 
Fruita natural 

Dilluns 29 
Arròs amb cap de 
costella 
 
Llimanda arrebosada 
amb enciam i olives 
 
 
Fruita natural 

Dimarts 30 

Llenties amb arròs 
 
 
Salsitxes de porc al 
forn amb pastanaga 
ratllada 

 

Fruita natural 

Dimecres 31 

Crema de verdures 

 
 
Fricandó de vedella 
amb cuscús 

 

 

Iogurt natural 
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