
 

 

 

*En cas d`al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries, consulta amb responsable de cuina.    

 

PROGRAMACIÓ DE MENÚS PER A NOVEMBRE 2019  

 

     DILLUNS                       

 

   DIMARTS  

 

  DIMECRES 

 

      DIJOUS  

 

  DIVENDRES  

 

 

 

1 
setmana 

 

    4 –8 

 

Arròs a la 

cubana    

    --------- 

Llonganissa 

amb patates   

    ----------- 

Fruita amb 

almívar    

 

Macarrons 

bolonyesa  

    --------- 

Escalopa amb 

patates al forn  

     ------- 

Iogurt o fruita   

 

Llenties amb 

arròs 

     ----------- 

Hamburgueses 

de vedella amb 

tomàquet  

     --------   

Mandarina    

 

Canelons de 

carn gratinats    

    ------ 

Cuetes de rap 

amb salsa 

marinera  

     -------- 

Mandarines o 

pomes  

 

Verdura del 

temps  

     -------- 

Croquetes 

casolanes amb 

amanida  

     -------- 

 Cresps de 

xocolata       

 

 

 

2 
setmana 

 

11 – 15 

 

Espaguetis amb  

Crema de llet  

      --------- 

    

Hamburgueses 

de vedella amb 

tomàquet fregit 

       ------- 

 Iogurt o fruita  

 

Mongeta 

tendra i patata  

      

       -------- 

Cuixes de 

pollastre amb 

patates  

     ------- 

Plàtan o poma    

 

 Sopa de brou  

  

    ------- 

 Llibret amb 

amanida 

pastanaga  i 

tomàquet  

   --------- 

  Fruita  

 

Llenties 

estofades  

     -------- 

truita de 

patates amb 

ceba i amanida  

      ------- 

 

Flam o fruita   

 

Arròs a la 

cubana  

 

    --------- 

lluç al forn amb 

verdures  

     -------- 

Fruita amb 

almívar   

 

 

 

 

3 
setmana 

 

18 – 22 

 

Fideuà de 

verdures amb 

carn 

     ------- 

Croquetes 

casolanes amb 

amanida  

     -------- 

Mandarines o 

poma   

 

Sopa de brou  

       -------- 

Llom a la 

planxa amb 

patates i 

tomàquet 

    --------- 

Iogurt o fruita   

 

Cigrons guisats  

amb verdures  

     ---------- 

Pollastre a la 

plaxa amb 

amanida  

      --------  

 

 Natilles o fruita 

  

 

Espaguetis amb 

tomàquet 

     --------- 

Filet de peix  

amb amanida i 

tomàquet 

         ------ 

Fruita  del 

temps  

 

Mongeta tendra 

i patata 

    ---------- 

Pizza de pernil 

cuit pernil curat 

i formatge  

        -------- 

 

Fruita    

 

 

4 
 

setmana 

 

   25 – 29 

 

Sopa de brou 

  

     --------- 

Mandonguilles 

de vedella amb 

tomàquet               

     --------- 

Fruita amb 

almívar 

 

    

 

Verdura del 

temps  

    --------- 

Sanjacobos 

amb amanida  

olives i 

pastanaga 

      ------- 

Flam o fruita 

del temps   

 

Arròs a la 

cubana  

     ---------     

Lluç a la 

romana amb 

amanida i 

tomàquet 

       ---------  

Plàtan o poma    

   

 

Macarrons a la 

crema  

 

       ------- 

Hamburguesa 

mixta amb 

salsa de 

tomàquet 

      ------- 

Iogurt     
 

 

Llenties amb 

arròs   

     ------ 

Cuixa de 

pollastre amb 

bolets i patates  

    -------- 

Macedònia 

natural    


