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Dijous, 2 
Arròs “tres delícies”   Salsitxes de porc amb amanida 

d’enciam i pastanaga  
Taronja  

Divendres, 3 
Tallarines amb tonyina 
(formatge opcional)  

Lluç al forn amb verduretes  Fruita del 
temps 

Dilluns, 6 
Amanida de pasta, cranc, blat 
de moro i pinya 

Pollastre a la planxa amb 
amanida d’enciam i pastanaga  

Iogurt  

Dimarts, 7 
Mongeta tendra amb patata Hamburguesa de vedella amb 

formatge i patates xips 
Fruita del 
temps  

Dimecres, 8 
Arròs saltejat amb verduretes Calamars en salsa  Poma 

Dijous, 9 
Amanida de cigrons, tomàquet, 
tonyina i cogombre 

Salsitxes de porc amb amanida de 
tomàquet 

Plàtan  

Divendres, 10 
Pizza al gust  Gall dindi amb enciam i 

pastanaga 
Fruita del 
temps  

Dilluns, 13 
Verdura tricolor (maionesa 
opcional) 

Botifarra  amb amanida d’enciam 
i olives  

Iogurt  

Dimarts, 14 
Macarrons a la bolonyesa   Salmó amb samfaina  Fruita del 

temps  

Dimecres, 15 
Amanida de llenties Pollastre a la caçadora Poma  

Dijous, 16 
Amanida de pasta, cranc, blat 
de moro i pinya  

Calamars a la romana amb 
tomàquet amanit  

Gelat  

Divendres, 17 
Arròs amb peix  Truita de patates amb amanida 

de pastanaga   
Fruita del 
temps  

Dilluns, 20 
Amanida completa (enciam, 
tomàquet, tonyina, ou dur i blat 
de moro)  

Hamburguesa mixta amb patates 
fregides (quetxup opcional)  

Fruita del 
temps  

Dimarts , 21 
Crema de verdures Lluç amb tomàquet provençal Fruita del 

temps 

Dimecres, 22 
Espaguetis amb formatge  Pollastre a l’ast amb amanida de 

tomàquet  
Iogurt  

Dijous, 23 
Amanida de cigrons, tomàquet i  
tonyina 

Llenguado a la llimona (maionesa 
opcional)  

Poma  

Divendres, 24 
Arròs amb xampinyons Croquetes i crestes fregides amb 

amanida d’enciam i pastanaga  
Fruita del 
temps  

Dilluns, 27 
Coliflor amb patata  Hamburguesa de porc amb 

enciam i olives  
Iogurt  

Dimarts, 28 
Amanida de pasta, tonyina, blat 
de moro i olives 

Mandonguilles a la jardinera  Fruita del 
temps  

Dimecres, 29 
Arròs a la marinera Lluç al forn amb pèsols  Gelat  

Dijous, 30 
Mongetes seques  amb bacó  Botifarra amb amanida de 

tomàquet  
Fruita del 
temps  

Divendres, 31 
Crema de verdures amb ou dur Gall dindi estofat Poma  
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