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Dimarts, 5 Arròs saltat amb verdures Llom de porc amb xampinyons 
Fruita del 

temps 

Dimecres, 6 Sopa de galets amb pilota  Lluç al forn amb verduretes Poma 

Dijous, 7 
Minestra de verdures amb 
maionesa (opcional) 

Truita de carbassó amb amanida de 
tomàquet  

Plàtan 

Divendres, 8 Cigrons estofats Salsitxes amb patates xips Iogurt 

Dilluns, 11 Pèsols saltats amb bacó 
Cuixetes de pollastre amb amanida 
d’enciam i blat de moro 

Fruita del 
temps 

Dimarts, 12 Espagueti  a la bolonyesa   Salmó al forn amb verduretes Natilles  

Dimecres, 13 
Patates marineres (amb 
sèpia i  cloïsses) 

Croquetes de bacallà amb amanida 
de pastanaga 

Taronja 

Dijous, 14 
Mongetes verdes amb 
patata 

Carn de porc tipus pinxo amb 
amanida d’enciam i olives 

Poma  

Divendres, 15 Sopa de pistons 
Hamburguesa de vedella amb 
enciam i olives  

Fruita del 
temps  

Dilluns, 18 Espaguetis amb formatge  
Truita de patates amb amanida de 
tomàquet 

Iogurt 

Dimarts, 19 Col amb patata 
Llibrets de llom i formatge i amanida 
de pastanaga 

Poma 

Dimecres, 20 Arròs amb verdures Gall d’indi rostit amb poma Taronja 

Dijous, 21 Llenties amb xoriç Llenguado a la llimona  
Fruita del 
temps 

Divendres, 22 
Sopa d’estrelles amb daus de 
pernil 

Croquetes de pollastre i crestes de 
tonyina amb amanida de tomàquet  

Fruita del 
temps  

Dilluns, 25 Arròs amb tomàquet 
Gall d’indi  amb amanida d’enciam i 
olives 

Iogurt 

Dimarts, 26 Cigrons estofats 
Truita a la francesa amb amanida 
d’enciam i blat de moro  

Poma 

Dimecres, 27 
Crema de carbassó amb daus 
de pa torrat 

Lluç al forn amb patates  Taronja 

Dijous, 28 Macarrons amb xoriç 
Botifarra amb amanida d’enciam i 
pastanaga 

Fruita del 
temps 

Divendres, 29 
Minestra de verdures amb 
maionesa (opcional) 

Rap al forn Plàtan  
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