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DILLUNS

5è TORN

4t TORN

3r TORN

2n TORN

1r TORN

Espaguetis amb salsa de
tomàquet

DIMARTS

DIJOUS

DIVENDRES

Col-i-flor amb patata

Crema de pastanaga

Lluç amb salsa verda

Paella Mixta

Hamburguesa de
vedella a la planxa amb
carbassó arrebossat

Els nostres llegums
son ecològics.

Fruita
Pasta blanca amb
formatge
Croquetes casolanes de
pollastre amb enciam i
pastanaga
Fruita
Macarrons al pesto

Fruita
Amanida de diferents
tipus d’enciams pernil
dolç i ou dur
Canelons de carn

Fruita
Puré de patata
Salsitxa de Frankfurt
amb albergínia
arrebossada

Les croquetes, pastís
de carn i bunyols de
bacallà són
d’elaboració pròpia

Fruita
Arròs amb tomàquet

Fruita
Ensalada russa

Llenties amb arròs
integral
Truita de formatge
amb enciam i blat de
moro
Fruita
Puré de carbassa

Gelat
Mongeta tendra amb
patata
Llucet fregit amb
enciam i tomàquet

Calamars a l’andalusa
amb enciam i cogombre

Escalopa de porc amb
xampinyons saltejats

Ossobuco de gall d’indi
amb salsa blanca

Truita de pernil amb
enciam i Tomàquet

Fruita
Arròs xinès

Fruita
Crema de carbassó

Fruita
Fideus a la cassola

Fruita

Bacallà a la romana
amb enciam i pipes

Hamburguesa de
pollastre a la planxa
amb patates xips
Fruita
Puré llenties amb
porros

Croquetes casolanes de
peix amb enciam i blat
de moro
Fruita
Arròs salvatge

Bunyols de bacallà amb
enciam i pastanaga

Fruita
Espirals amb maionesa i
tonyina
Lluç a la romana amb
enciam i pastanaga

Fruita

Amanida de tomàquet
fruita amb formatge
fresc i olives negres

DIMECRES

Pinxos de gall d’indi a la Pollastre al curry
planxa amb salsa
Fruita

Fruita

Gelat
Mongeta blanca amb
xistorra
Pilota de vedella al
forn amb patates
fregides
Gelat
Amanida de diferents
tipus d’enciam
formatge fresc i olives
verdes
Pastis de carn
Gelat
“Mac Tabor” fantàstic
entrepà d’hamburguesa
de vedella amb
guarnició al gust
Patates fregides i
refresc .
Gelat

Tots els arrebossats
són d’elaboració
pròpia.
L’oli que utilitzem és
oli d’oliva verge

