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Divendres, 1 Verdura tricolor al vapor Salsitxes de porc amb xampinyons  Poma  

Dimarts, 5  Espaguetis amb bacó  
Pollastre planxa amb poma i 
amanida d’enciam i olives 

Taronja  

Dimecres de 
cendra, 6 

Arròs amb tomàquet  Varetes de lluç (maionesa opcional) Plàtan  

Dijous , 7 Pèsols amb pernil  
Truita de patates amb amanida de 
tomàquet  

Fruita del 
temps 

Divendres, 8 Sopa de verdures  
Llenguado al forn amb tomàquet 
provençal 

Iogurt  

Dilluns, 11 Arròs “tres delícies”  Salsitxes de vedella amb patates xips  
Fruita del 
temps  

Dimarts, 12 
Sopa de peix amb sèpia i 
cloïsses 

Truita de patates amb amanida de 
pastanaga 

Natilles 

Dimecres, 13 Col amb patata  
Llibrets de llom de porc amb 
amanida de tomàquet  

Poma  

Dijous, 14 Mongeta verda amb patata  
Pollastre a la planxa amb amanida 
d’enciam i olives 

Plàtan  

Divendres, 15 Cigrons amb verdures 
Varetes de lluç arrebossades amb 
amanida d’enciam i blat de moro  

Taronja 

Dilluns, 18 
Verdura tricolor al vapor 
(maionesa opcional)  

Hamburguesa de vedella amb 
patates xips 

Poma  

Dimarts, 19 
Amanida de cigrons, ceba, 
tonyina i   tomàquet 

Truita de patates amb enciam i 
pastanaga  

Fruita de 
temps   

Dimecres, 20 Estofat de patata 
Gall dindi rostit amb amanida 
d’enciam i blat de moro  

Plàtan 

Dijous, 21 
Macarrons amb tomàquet i 
formatge 

Croquetes de pollastre amb amanida 
d’enciam i olives 

Taronja 

Divendres, 22 Arròs caldos  Salmó al forn amb verduretes  
Iogurt  
 

Dilluns, 25 
Sopa de pasta amb daus de 
pernil 

Pit de pollastre amb enciam i olives  
Fruita del 
temps  

Dimarts, 26 
Minestra bullida amb 
maionesa  

Hamburguesa de porc amb amanida 
de tomàquet  

Plàtan  

Dimecres, 27 Cigrons estofats  
Truita de patata amb amanida 
d’enciam i blat de moro  

Fruita del 
temps  

Dijous, 28 
Arròs amb salsa de 
tomàquet  

Salsitxes amb ceba Iogurt   

Divendres, 29 Col amb patata 
Bunyols de bacallà amb amanida de 
pastanaga  

Poma 
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