
 

 

ESCOLA CAN 
CARABASSA 

MENÚ 

   
  DILLUNS 9 DIMARTS 10 

Dinar  
  
  

Espirals amb tomàquet (Espirals 
(sense gluten),  tomàquet triturat, 

sucre, pastanaga, ceba, oli 
d’oliva,sal) 

Calamars a l’andalusa (Calamar, 
farina sense gluten,oli de gira-
sol,sal) amb amanida (enciam, 

ravenet, olives) 
Fruita 

Llenties guisades amb verdures 
(Llenties , patata, ceba, llorer, 

pastanaga, ossos pernil (sulfits)
tomàquet triturat, all,oli d’oliva,sal)
Truita de patata (Ou, patata, ceba,oli 

d’oliva,sal) amb amanida (enciam, 
remolatxa, olives) 

Fruita 

  DILLUNS 16 DIMARTS 17 
Dinar  

  

  

Mongetes seques guisades amb 
verdures (mongetes, patata, ceba, 

llorer, ossos pernil (sulfits), 
pastanaga, tomàquet triturat, all,oli 

d’oliva,sal) 
Ous durs i amanida (enciam, 

ravenet, olives) 
Fruita 

Crema de verdura 
(patata,verdura:mongeta,bleda,col,past
anaga,ceba,oli d’oliva,sal)  sense rostes

Gall dindi a la planxa amb amanida 
(enciam, cogombre, olives)

Fruita 

  DILLUNS 23 DIMARTS 24 
Dinar  

  

  

Crema de verdura 
(patata,verdura:mongeta,bleda,col,

pastanaga,ceba,oli d’oliva,sal) 
Truita de tonyina (Ou, 

patata,tonyina (soja), ceba,oli 
d’oliva,sal) amb arròs saltat 

Fruita 

Fideus a la cassola (Fideus (sense 
gluten), porc, calamar, ceba, pèsols, 
pebrot verd i vermell, all, tomàquet 
triturat, julivert, llorer,oli d’oliva,sal)

Maira a l’andalusa (Maira, farina sense 
gluten,oli de gira-sol,sal)  amb amanida

(enciam, ravenet, olives)
Fruita 

  DILLUNS 30 DIMARTS 31 
Dinar  

  

  

Llenties guisades amb arròs 
(Llenties, patata, arròs, ceba, 
llorer, pastanaga, ossos pernil 

(sulfits), tomàquet triturat, all,oli 
d’oliva,sal) 

Ous durs amb tonyina (ou, 
ceba,pastanaga,tomàquet,oli 

d’oliva,sal,tonyina (soja)) i enciam 
Fruita 

Espaguetis  amb tomàquet
(Espaguetis (sense gluten, ou)

tomàquet triturat, sucre, pastanaga, 
ceba, oli d’oliva,sal) 

Pernilets de pollastre rostits a l’allet 
(pollastre,pastanaga,ceba,

(sulfits),all,oli d’oliva,sal) amb 
amanida (enciam, pastanaga, olives)

Fruita 
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DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 

Llenties guisades amb verdures 
ceba, llorer, 

(sulfits), 
tomàquet triturat, all,oli d’oliva,sal)  

, patata, ceba,oli 
(enciam, 

Sopa de peix (Rap, peix de roca, 
ceba, pastanaga, all, julivert, 
llorer, pasta (sense gluten), 

tomàquet triturat) 
Pernilets de pollastre al forn 
(Pollastre, pastanaga, ceba, vi 
(sulfits),oli d’oliva i sal) amb 

pastanaga ratllada  
Fruita  

Verdura del temps (Patata, verdura 
del temps -mongeta, bròquil, col,oli 

d’oliva,sal) 
Fricandó de vedella (Vedella, ceba, 

tomàquet, vi ,(sulfits) llorer,oli 
d’oliva,sal) amb xampinyons (sulfits) 

i enciam 
Fruita 

Arròs amb tomàquet 
pastanaga, tomàquet triturat, 

ceba, sucre,oli d’oliva, sal)
Peix fresc (sardina,seitó, 

maire...farina sense 
gira-sol, sal) amb amanida 
(enciam, cogombre, olives)

Fruita

DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20

(patata,verdura:mongeta,bleda,col,past
sense rostes 

amb amanida 
(enciam, cogombre, olives) 

Macarrons amb tomàquet 
(Macarrons (sense gluten), 
tomàquet triturat, sucre, 

pastanaga, ceba, oli d’oliva,sal) 
Hamburguesa de pollastre al forn 

(Sulfits, ceba, oli oliva, sal)  i 
amanida (enciam, pastanaga, 

olives) 
Fruita  

Minestra de verdura (Patata, 
verdura del temps -mongeta, 
bròquil, col,...- , pastanaga,oli 

d’oliva,sal) 
Daus de poltre rostits 

(poltre,ceba,pastanaga,vi (sulfits),oli 
d’oliva,sal)  sense cuscús 

Fruita 

Arròs tres delícies 
pastanaga, ou,

d’oliva,sal)
Bacallà amb tomàquet 
ceba, tomàquet, pastanaga, oli 

oliva) i amanida 
remolatxa, olives)

Fruita

DIMECRES 25 DIJOUS 26 DIVENDRES 27
sense 

, ceba, pèsols, 
pebrot verd i vermell, all, tomàquet 

d’oliva,sal) 
farina sense 

amb amanida 
(enciam, ravenet, olives) 

Arròs amb tomàquet (arròs, 
pastanaga, tomàquet triturat, 

ceba, sucre,oli d’oliva, sal) 
Estofat de gall dindi (gall dindi, 

ceba, pastanaga, tomàquet, llorer, 
all,oli d’oliva,sal)  amb amanida 

(enciam, pastanaga, olives)  
Fruita  

Cigrons guisats amb bledes (Cigrons 
, bledes, ossos pernil (sulfits), 

pastanaga, patata, tomàquet, ceba, 
oli d’oliva i sal) 

Botifarra de porc al forn (Porc (soja, 
sulfits), ceba,oli d’oliva,sal)  amb 

patates fregides (patata,oli de gira-
sol,sal) 
Fruita 

Sopa de galets (Galets
gluten), ossos blancs, carcasses de 

pollastre, ossos pernil 
porro, pastanaga, naps, xirivies,

api
Peix fresc (sardina,seitó, 

maire...farina sense gluten
gira-sol, sal) amb amanida
(enciam, cogombre, olives)

Fruita

DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES 
amb tomàquet 

gluten, ou) 
tomàquet triturat, sucre, pastanaga, 

Pernilets de pollastre rostits a l’allet 
(pollastre,pastanaga,ceba,vi 

amb 
(enciam, pastanaga, olives) 

   

 

 

 

 

ELS SEGÜENTS INGREDIENTS 
DEL VOSTRE MENÚ SÓN 
ECOLÒGICS CERTIFICATS: 
TOTES LES VERDURES 
,HORTALISSES, FRUITES DE 
TEMPORADA I CARN DE 
POLTRE DEL RIPOLLÈS I SAL. 
S’INTRODUEIX EL PEIX FRESC I 
DE PROXIMITAT. EL TIPUS DE 
PEIX NO ES POT CONFIRMAR 
FINS UN DIA ABANS. 

 

 

 

*El menú inclou el pa 
diari. 

GENER 2017 

DIVENDRES 13 
Arròs amb tomàquet (arròs, 

pastanaga, tomàquet triturat, 
ceba, sucre,oli d’oliva, sal) 

sardina,seitó, 
sense gluten),oli de 

amb amanida 
(enciam, cogombre, olives) 

Fruita 

DIVENDRES 20 
Arròs tres delícies (Arròs, 

, ou,  pèsols ,oli 
d’oliva,sal) 

à amb tomàquet (Bacallà, 
ceba, tomàquet, pastanaga, oli 

i amanida (enciam, 
remolatxa, olives) 

Fruita 

DIVENDRES 27 
(Galets (sense 

ossos blancs, carcasses de 
pollastre, ossos pernil (sulfits), 

porro, pastanaga, naps, xirivies, 
api) 
sardina,seitó, 

sense gluten,oli de 
amb amanida 

(enciam, cogombre, olives) 
Fruita 

Aquest menú ha estat 
supervisat pel Departament 
de Nutrició i Bromatologia de 
Laboratoris Miralles. 
Responsable Tècnic: Pere 
Miralles i Curto. Llicenciat en 
Farmàcia i en Ciència i 
Tecnologia dels Aliments. Nº  
de col·legiat 7255. 

DIVENDRES  

 


