
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
14 15 16 17 18

Macarrons integrals amb tomàquet i 
formatge

(sense carn ni derivats)
Mongeta tendra amb patates

Arròs integral amb verdures (sense carn 
ni derivats)

Llenties de proximitat estofades amb 
verdures (sense carn ni derivats)

Amanida de patata (ou dur, tonyina, 
tomàquet i cogombre)
(sense carn ni derivat)

Lluç arrebossat casolà Mezclum de llegums i pasta (sense carn) Lluç Truita de carbassó
Hamburguesa vegetal (sense carn ni 

derivats)

amb amanida d'enciam, blat de moro i 
soja

 amb poma, pastanaga i xampinyons amb carbassó, ceba i pastanaga
amb amanida d'enciam, cogombre i 

olives
amb tomàquet amanit

1 Fruita de temporada/2 Pa 1Fruita de temporada/ 2Pa 1 Fruita de temporada/2 Pa Iogurt natural/2 Pa 1 Fruita de temporada/2 Pa
21 22 23 24 25

Arròs a la cassola amb verdures i pèsols 
(sense carn ni derivats)

Estofat de cigrons de proximitat amb col i 
pastanaga

(sense carn ni derivats)

Crema de verdures (carbassó, mongeta 
tendra, ceba i patata)

Hummus de carabassa (sense carn ni 
derivats)

Amanida de pasta (sense carn ni derivats)

Truita jardinera (amb carbassó, ceba i 
pastanaga)

Seitons arrebossats
Hamburguesa vegetal (sense carn ni 

derivats)
Mandonguilles vegetals (sense carn, ni 

derivats)
Peix al forn

amb enciam amanit amb tomàquet amanit
amb amanida d'enciam, pastanaga i blat 

de moro
amb patates i pèsols amb verdura de temporada a la graella

1 Fruita de temporada/2 Pa 1 Fruita de temporada/2 Pa Iogurt natural/2 Pa 1 Fruita de temporada/2 Pa 1Fruita de temporada/ 2Pa 
28 29 30

Estofat de patates amb verdures (sense 
carn ni derivats)

Tallarines amb formatge (sense carn ni 
derivats)

Llenties estofades amb verdures (sense 
carn ni derivats)

Maires al forn Peix de temporada arrebossat casolà Truita de carbassó i patata

amb enciam tres colors amb samfaina amb amanida d'enciam,tomàquet i olives

1Fruita de temporada/ 2Pa 1Fruita de temporada/ 2Pa Iogurt natural/2 Pa
LLEGENDA LLEGENDA

1   FRUITA I VERDURA DE TEMPORADA

2 PA BLANC I PA INTEGRAL
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MENÚ SENSE CARN BLANCA, VERMELLA NI 
DERIVATS(porc, vedella, gall dindi, 

pollastre,pernil, conill...)

LA PERSONA RESPONSABLE DE 
L'ELABORACIÓ DELS PLATS HA DE VERIFICAR 

QUE ELS MENÚS D'AL·LÈRGIES I 
INTOLÈRANCIES ALIMENTÀRIES NO 

CONTENEN CAP PRODUCTE PRECUINAT, 
CONDIMENTAT,ARREBOSSAT COMERCIAL O 

QUALSEVOL ALTRE QUE PUGUI CONTENIR ELS 
AL·LÈRGENS I/O ALIMENTS NO PERMESOS 

* MENÚ PEL DIA 24 (LA MERCÈ): 
NOMÉS PELS CENTRES QUE NO FAN FESTA


