
 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437/B 

AV. ÈGARA 50  (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÉS - TEL: 93 721 20 00 -www.vostracuina.com 
 

MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana.  

   Dijous 1 Divendres 2 

   

FESTA PONT 

Dilluns 5 Dimarts 6  Dijous 8 Divendres 9 

Arròs amb tomàquet 

Seitó en tempura amb enciam 
i soja 

Fruita de temporada 

  

Crema de carbassó 

Pollastre a la llimona amb 
enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 

 Mongeta tendra amb patates 

Truita a la francesa amb   
enciam i tomàquet 

Fruita de temporada 

Macarrons ECO a la         
carbonara 

Filet de lluç fresc al forn amb 
enciam i blat de moro 

Fruita de temporada 

Dilluns 12 Dimarts 13 Dimecres 14 Dijous 15 Divendres 16 

Espaguetis amb tomàquet 

Bacallà al forn amb enciam i 
tomàquet 

Fruita de temporada  

Coliflor amb patata 

Estofat de gall dindi amb 
xampinyons i pèsols 

Fruita de temporada 

Llenties ECO estofades amb 
verdures 

Peix fresc al forn amb enciam 
i quinoa 

Fruita de temporada 

Crema de carbassa i moniato 

Nuguets de pollastre amb 
enciam i blat de moro 

Fruita de temporada 

Arròs a la milanesa 

Truita de pernil dolç amb 
enciam i pastanaga 

Iogurt  

Dilluns 19 Dimarts 20 Dimecres 21 Dijous 22 Divendres 23 

Mongetes blanques saltejades 
amb all i julivert 

Costelles BBK al forn amb 
tomàquet amanit i olives 

Fruita de temporada 

Brou de pollastre amb pasta 

Truita de patates amb    
enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 

Crema de verdures de      
temporada 

Maires fresques              
arrebossades  amb enciam i 
quinoa 

Iogurt 

Trinxat de col i patata 

Pollastre a la taronja amb 
enciam i blat de moro 

Fruita de temporada 

Arròs  ECO amb verdures 

Salmó al forn amb enciam i 
soja 

Fruita de temporada 

  

Dilluns 26 Dimarts 27 Dimecres 28 Dijous 29 Divendres 30 

Crema de pastanaga ECO 

Truita de formatge amb   
enciam i blat de moro 

Iogurt 

  

Mongeta tendra i patata 

Hamburguesa de vedella amb 
enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 

Rissoto de bolets 

Filet de lluç al forn amb   
samfaina 

Fruita de temporada 

  

Fideuà de marisc 

Tires de calamar arrebossades 
amb enciam i tomàquet 

Fruita de temporada 

Cigrons estofats amb patata 

Broqueta de pollastre al forn 
amb enciam i olives 

Fruita de temporada 

 

Incloem pa cada dia. Els dimecres i     
divendres és integral (a elecció del centre). 

Productes de proximitat i/o ecològics 
(verdures, fruita, llegums, cereals, làctics). 

Les postres làctiques són elaborades per la 
cooperativa d’inserció sociolaboral de la 
Garrotxa. 

Utilitzem oli d'oliva per cuinar i amanir i oli 
de gira-sol alt oleic per fregir.  

En compliment del Reglament núm. 
1169/2011 (UE) sobre la informació     
alimentària facilitada al consumidor,        
La Vostra Cuina disposa de la informació  
sobre els al·lèrgens dels aliments que  
componen els menús que s’elaboren.   

Plat calent: Temperatura de conservació   
≥ 65ºC. Es manté calent a l’armari fins al 
moment de servir-ho.  
Plat fred: Temperatura de conservació      
≤ 8ºC.  Es manté a la nevera fins al moment 
de servir-ho. 

Tot el menjar és per a consum immediat.  

Dimecres 7 

hummus 

lOukaniko 

(salsitxes de porc amb 
espècies i patates al 

forn) 

IOGURT GREC 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437/B 

AV. ÈGARA 50  (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÉS - TEL: 93 721 20 00 -www.vostracuina.com 
 

MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana.  

   Dijous 1 Divendres 2 

   

FESTA PONT 

Dilluns 5 Dimarts 6  Dijous 8 Divendres 9 

Arròs (150g=4R) amb       
tomàquet 
Seitó en tempura amb enciam 
i soja 
Fruita (100g=1R)  

Crema de carbassó 
(150gpatata=3R) 
Pollastre a la llimona amb 
enciam i pastanaga 
Fruita (100g=1R)+Pa(20g=1R) 

 Mongeta tendra amb patates 
(200g patata =4R) 
Truita a la francesa amb   
enciam i tomàquet 
Fruita (100g=1R) 

Macarrons (200g=4R) ECO a 
la carbonara 
Filet de lluç fresc al forn amb   
enciam i blat de moro 
Fruita (100g=1R) 

Dilluns 12 Dimarts 13 Dimecres 14 Dijous 15 Divendres 16 

Espaguetis(200g=4R)  amb 
tomàquet 
Bacallà al forn amb enciam i 
tomàquet 
Fruita (100g=1R)  

Coliflor amb patata 
(150g=3R) 
Estofat de gall dindi amb 
xampinyons i pèsols+           
Pa(20g=1R) 
Fruita (100g=1R) 

Llenties (150g=3R) ECO    
estofades amb verdures+    
Pa(20g=1R) 
Peix fresc al forn amb enciam 
i quinoa 
Fruita (100g=1R) 

Crema de carbassa i moniato 
(150g patata =3R) 
Pollastre planxa amb enciam i 
blat de moro 
Fruita (100g=1R)+ Pa(20g=1R) 

Arròs a la milanesa 
(132g=3.5R) 
Truita de pernil dolç amb 
enciam i pastanaga 
Iogurt (1,5R)  

Dilluns 19 Dimarts 20 Dimecres 21 Dijous 22 Divendres 23 

Mongetes blanques (150g=3R) 
saltejades amb all i julivert 
Costelles BBK al forn amb 
tomàquet amanit i olives+     
Pa(20g=1R) 
Fruita (100g=1R) 

Brou de pollastre amb pasta 
(100g=2R) 
Truita de patates (100g=2R) 
amb enciam i pastanaga 
Fruita (100g=1R) 

Crema de verdures de       
temporada(125g=2.5R) 
Maires fresques al forn  amb 
enciam i quinoa(50g=1R) 
Iogurt (1,5R) 

Trinxat de col i patata
(150g=3R) 
Pollastre a la taronja amb 
enciam i blat de moro+          
Pa(20g=1R) 
Fruita (100g=1R) 

Arròs (150g=4R)  ECO amb 
verdures 
Salmó al forn amb enciam i 
soja 
Fruita (100g=1R)  

Dilluns 26 Dimarts 27 Dimecres 28 Dijous 29 Divendres 30 

Crema de pastanaga ECO
(125g=2,5R) 
Truita de formatge amb   
enciam i blat de moro + Pa
(20g=1R) 
Iogurt (1,5R) 

Mongeta tendra i patata
(200gpatata=4R) 
Hamburguesa de vedella amb 
enciam i pastanaga 
Fruita (100g=1R) 

Rissoto de bolets (150g=4R) 
Filet de lluç al forn amb    
samfaina 
Fruita (100g=1R)  

Fideuà de marisc(200g=4R) 
Gall d’indi amb enciam i      
tomàquet 
Fruita (100g=1R) 

Cigrons(150g=3R) estofats 
amb patata(50g=1R) 
Broqueta de pollastre al forn 
amb enciam i olives 
Fruita (100g=1R) 

Incloem pa cada dia. Els dimecres i     
divendres és integral (a elecció del centre). 

Productes de proximitat i/o ecològics 
(verdures, fruita, llegums, cereals, làctics). 

Les postres làctiques són elaborades per la 
cooperativa d’inserció sociolaboral de la 
Garrotxa. 

Utilitzem oli d'oliva per cuinar i amanir i oli 
de gira-sol alt oleic per fregir.  

Els grams estan calculats en cuits. 

En compliment del Reglament núm. 
1169/2011 (UE) sobre la informació     
alimentària facilitada al consumidor,        
La Vostra Cuina disposa de la informació  
sobre els al·lèrgens dels aliments que  
componen els menús que s’elaboren.   

Plat calent: Temperatura de conservació   
≥ 65ºC. Es manté calent a l’armari fins al 
moment de servir-ho.  
Plat fred: Temperatura de conservació      
≤ 8ºC.  Es manté a la nevera fins al moment 
de servir-ho. 

Tot el menjar és per a consum immediat.  

5

Dimecres 7 

Hummus  

puré de cigrons (150g=3R) 

loukaniko 

salsitxes de porc amb espècies i 
patates al forn (50g=1R) 

IOGURT GREC/natilles (2R) 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437/B 

AV. ÈGARA 50  (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÉS - TEL: 93 721 20 00 -www.vostracuina.com 
 

MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana.  

   Dijous 1 Divendres 2 

   

FESTA PONT 

Dilluns 5 Dimarts 6  Dijous 8 Divendres 9 

Arròs amb tomàquet 
Seitó en tempura* amb    
enciam i soja 
Fruita de temporada 
  

Crema de carbassó 
Pollastre a la llimona amb 
enciam i pastanaga 
Fruita de temporada 

 Mongeta tendra amb patates 
Truita a la francesa amb   
enciam i tomàquet 
Fruita de temporada 

Macarrons (sn/gluten) ECO a 
la carbonara 
Filet de lluç fresc al forn amb 
enciam i blat de moro 
Fruita de temporada 

Dilluns 12 Dimarts 13 Dimecres 14 Dijous 15 Divendres 16 

Espaguetis (sn/gluten) amb 
tomàquet 
Bacallà al forn amb enciam i 
tomàquet 
Fruita de temporada  

Coliflor amb patata 
Estofat de gall dindi amb 
xampinyons i pèsols 
Fruita de temporada 

Llenties ECO estofades amb 
verdures 
Peix fresc al forn amb enciam 
i quinoa 
Fruita de temporada 

Crema de carbassa i moniato 
Pollastre arrebossat* amb 
enciam i blat de moro 
Fruita de temporada 

Arròs a la milanesa 
Truita de pernil dolç amb 
enciam i pastanaga 
Iogurt  

Dilluns 19 Dimarts 20 Dimecres 21 Dijous 22 Divendres 23 

Mongetes blanques saltejades 
amb all i julivert 
Costelles BBK al forn amb 
tomàquet amanit i olives 
Fruita de temporada 

Brou de pollastre amb pasta
(sn/gluten) 
Truita de patates amb    
enciam i pastanaga 
Fruita de temporada 

Crema de verdures de      
temporada 
Maires* fresques              
arrebossades  amb enciam i 
quinoa 
Iogurt 

Trinxat de col i patata 
Pollastre a la taronja amb 
enciam i blat de moro 
Fruita de temporada 

Arròs  ECO amb verdures 
Salmó al forn amb enciam i 
soja 
Fruita de temporada 
  

Dilluns 26 Dimarts 27 Dimecres 28 Dijous 29 Divendres 30 

Crema de pastanaga ECO 
Truita de formatge amb  
enciam i blat de moro 
Iogurt  

Mongeta tendra i patata 
Hamburguesa de vedella amb 
enciam i pastanaga 
Fruita de temporada 

Rissoto de bolets 
Filet de lluç al forn amb   
samfaina 
Fruita de temporada  

Fideuà (sn/gluten) de marisc 
Tires de calamar*              
arrebossades amb enciam i 
tomàquet 
Fruita de temporada 

Cigrons estofats amb patata 
Broqueta de pollastre al forn 
amb enciam i olives 
Fruita de temporada 

 

Productes de proximitat i/o ecològics 
(verdures, fruita, llegums, làctics). 

Les postres làctiques són elaborades per la 
cooperativa d’inserció sociolaboral de la 
Garrotxa. 

Utilitzem oli d'oliva per cuinar i amanir i oli 
de gira-sol alt oleic per fregir.  

*Arrebossat pel cuiner 

En compliment del Reglament núm. 
1169/2011 (UE) sobre la informació     
alimentària facilitada al consumidor,        
La Vostra Cuina disposa de la informació  
sobre els al·lèrgens dels aliments que  
componen els menús que s’elaboren.   

Plat calent: Temperatura de conservació   
≥ 65ºC. Es manté calent a l’armari fins al 
moment de servir-ho.  
Plat fred: Temperatura de conservació      
≤ 8ºC.  Es manté a la nevera fins al moment 
de servir-ho. 

Tot el menjar és per a consum immediat.  

Dimecres 7 

hummus 

lOukaniko 

(salsitxes de porc amb 
espècies i patates al 

forn) 

IOGURT GREC 

*Sense gluten 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437/B 

AV. ÈGARA 50  (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÉS - TEL: 93 721 20 00 -www.vostracuina.com 
 

MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana.  

   Dijous 1 Divendres 2 

   

FESTA PONT 

Dilluns 5 Dimarts 6  Dijous 8 Divendres 9 

Arròs amb tomàquet 
Seitó en tempura* amb    
enciam i soja 
Fruita de temporada 
  

Crema de carbassó 
Pollastre a la llimona amb 
enciam i pastanaga 
Fruita de temporada 

 Mongeta tendra amb patates 
Truita a la francesa amb   
enciam i tomàquet 
Fruita de temporada 

Macarrons ECO amb        
tomàquet 
Filet de lluç fresc al forn amb   
enciam i blat de moro 
Fruita de temporada 

Dilluns 12 Dimarts 13 Dimecres 14 Dijous 15 Divendres 16 

Espaguetis amb tomàquet 
Bacallà al forn amb enciam i 
tomàquet 
Fruita de temporada 

Coliflor amb patata 
Estofat de gall dindi amb 
xampinyons i pèsols 
Fruita de temporada 

Llenties ECO estofades amb 
verdures 
Peix fresc al forn amb enciam 
i quinoa 
Fruita de temporada 

Crema de carbassa i moniato 
Pollastre arrebossat* amb 
enciam i blat de moro 
Fruita de temporada 

Arròs tres delícies (pèsol, 
pernil dolç i pastanaga) 
Truita de pernil dolç amb 
enciam i pastanaga 
Iogurt de soja 

Dilluns 19 Dimarts 20 Dimecres 21 Dijous 22 Divendres 23 

Mongetes blanques saltejades 
amb all i julivert 
Costelles BBK al forn amb 
tomàquet amanit i olives 
Fruita de temporada 

Brou de pollastre amb pasta 
Truita de patates amb    
enciam i pastanaga 
Fruita de temporada 

Crema de verdures de      
temporada 
Maires* fresques             
arrebossades  amb enciam i 
quinoa 
Iogurt de soja 

Trinxat de col i patata 
Pollastre a la taronja amb 
enciam i blat de moro 
Fruita de temporada 

Arròs  ECO amb verdures 
Salmó al forn amb enciam i 
soja 
Fruita de temporada 
  

Dilluns 26 Dimarts 27 Dimecres 28 Dijous 29 Divendres 30 

Crema de pastanaga ECO 
Truita francesa amb enciam i 
blat de moro 
Iogurt de soja 

Mongeta tendra i patata 
Hamburguesa de vedella amb 
enciam i pastanaga 
Fruita de temporada 

Arròs de bolets 
Filet de lluç al forn amb   
samfaina 
Fruita de temporada 
  

Fideuà de marisc 
Tires de calamar*             
arrebossades amb enciam i 
tomàquet 
Fruita de temporada 

Cigrons estofats amb patata 
Broqueta de pollastre al forn 
amb enciam i olives 
Fruita de temporada 

 

Incloem pa cada dia. Els dimecres i     
divendres és integral (a elecció del centre). 

Productes de proximitat i/o ecològics 
(verdures, fruita, llegums, cereals). 

Utilitzem oli d'oliva per cuinar i amanir i oli 
de gira-sol alt oleic per fregir.  

*Arrebossat pel cuiner 

En compliment del Reglament núm. 
1169/2011 (UE) sobre la informació     
alimentària facilitada al consumidor,        
La Vostra Cuina disposa de la informació  
sobre els al·lèrgens dels aliments que  
componen els menús que s’elaboren.   

Plat calent: Temperatura de conservació   
≥ 65ºC. Es manté calent a l’armari fins al 
moment de servir-ho.  
Plat fred: Temperatura de conservació      
≤ 8ºC.  Es manté a la nevera fins al moment 
de servir-ho. 

Tot el menjar és per a consum immediat.  

Dimecres 7 

hummus 

lOukaniko 

(salsitxes de porc amb 
espècies i patates al 

forn) 

IOGURT de soja 

*Sense lactosa 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437/B 

AV. ÈGARA 50  (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÉS - TEL: 93 721 20 00 -www.vostracuina.com 
 

MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana.  

   Dijous 1 Divendres 2 

   

FESTA PONT 

Dilluns 5 Dimarts 6  Dijous 8 Divendres 9 

Arròs amb tomàquet 
Seitó en tempura* amb    
enciam i soja 
Fruita de temporada 
  

Crema de carbassó 
Pollastre a la llimona amb 
enciam i pastanaga 
Fruita de temporada 

 Mongeta tendra amb patates 
Llom al forn amb enciam i   
tomàquet 
Fruita de temporada 

Macarrons (sn/ou) ECO a la 
carbonara 
Filet de lluç fresc al forn amb   
enciam i blat de moro 
Fruita de temporada 

Dilluns 12 Dimarts 13 Dimecres 14 Dijous 15 Divendres 16 

Espaguetis (sn/ou) amb     
tomàquet 
Bacallà al forn amb enciam i 
tomàquet 
Fruita de temporada  

Coliflor amb patata 
Estofat de gall dindi amb 
xampinyons i pèsols 
Fruita de temporada 

Llenties ECO estofades amb 
verdures 
Peix fresc al forn amb enciam 
i quinoa 
Fruita de temporada 

Crema de carbassa i moniato 
Pollastre arrebossat* amb 
enciam i blat de moro 
Fruita de temporada 

Arròs a la milanesa 
Hamburguesa amb enciam i 
pastanaga 
Iogurt  

Dilluns 19 Dimarts 20 Dimecres 21 Dijous 22 Divendres 23 

Mongetes blanques saltejades 
amb all i julivert 
Costelles BBK al forn amb 
tomàquet amanit i olives 
Fruita de temporada 

Brou de pollastre amb pasta 
(sn/ou) 
Gall d’indi a la planxa amb 
enciam i pastanaga 
Fruita de temporada 

Crema de verdures de      
temporada 
Maires* fresques             
arrebossades  amb enciam i 
quinoa 
Iogurt 

Trinxat de col i patata 
Pollastre a la taronja amb 
enciam i blat de moro 
Fruita de temporada 

Arròs  ECO amb verdures 
Salmó al forn amb enciam i 
soja 
Fruita de temporada 
  

Dilluns 26 Dimarts 27 Dimecres 28 Dijous 29 Divendres 30 

Crema de pastanaga ECO 
Gall d’indi planxa amb enciam i 
blat de moro 
Iogurt 
  

Mongeta tendra i patata 
Hamburguesa de vedella amb 
enciam i pastanaga 
Fruita de temporada 

Rissoto de bolets 
Filet de lluç al forn amb   
samfaina 
Fruita de temporada 
  

Fideuà de marisc (sn/ou) 
Tires de calamar*             
arrebossades amb enciam i 
tomàquet 
Fruita de temporada 

Cigrons estofats amb patata 
Broqueta de pollastre al forn 
amb enciam i olives 
Fruita de temporada 

Incloem pa cada dia. Els dimecres i     
divendres és integral (a elecció del centre). 

Productes de proximitat i/o ecològics 
(verdures, fruita, llegums, cereals, làctics). 

Les postres làctiques són elaborades per la 
cooperativa d’inserció sociolaboral de la 
Garrotxa. 

Utilitzem oli d'oliva per cuinar i amanir i oli 
de gira-sol alt oleic per fregir.  

*Arrebossat pel cuiner 

En compliment del Reglament núm. 
1169/2011 (UE) sobre la informació     
alimentària facilitada al consumidor,        
La Vostra Cuina disposa de la informació  
sobre els al·lèrgens dels aliments que  
componen els menús que s’elaboren.   

Plat calent: Temperatura de conservació   
≥ 65ºC. Es manté calent a l’armari fins al 
moment de servir-ho.  
Plat fred: Temperatura de conservació      
≤ 8ºC.  Es manté a la nevera fins al moment 
de servir-ho. 

Tot el menjar és per a consum immediat.  

Dimecres 7 

hummus 

LOukaniko* 

(salsitxes de porc amb 
espècies i patates al 

forn) 

IOGURT GREC 

*Sense ou 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437/B 

AV. ÈGARA 50  (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÉS - TEL: 93 721 20 00 -www.vostracuina.com 
 

MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana.  

   Dijous 1 Divendres 2 

   

FESTA PONT 

Dilluns 5 Dimarts 6  Dijous 8 Divendres 9 

Arròs amb tomàquet 
Llom al forn amb enciam i 
soja 
Fruita de temporada 
  

Crema de carbassó 
Pollastre a la llimona amb 
enciam i pastanaga 
Fruita de temporada 

 Mongeta tendra amb patates 
Truita a la francesa amb   
enciam i tomàquet 
Fruita de temporada 

Macarrons ECO a la         
carbonara 
Gall d’indi al forn amb enciam 
i blat de moro 
Fruita de temporada 

Dilluns 12 Dimarts 13 Dimecres 14 Dijous 15 Divendres 16 

Espaguetis amb tomàquet 
Remenat d’ou amb enciam i 
tomàquet 
Fruita de temporada 
  

Coliflor amb patata 
Estofat de gall dindi amb 
xampinyons i pèsols 
Fruita de temporada 

Llenties ECO estofades amb 
verdures 
Hamburguesa amb enciam i 
quinoa 
Fruita de temporada 

Crema de carbassa i moniato 
Nuguets de pollastre amb 
enciam i blat de moro 
Fruita de temporada 

Arròs a la milanesa 
Truita de pernil dolç amb 
enciam i pastanaga 
Iogurt 
  

Dilluns 19 Dimarts 20 Dimecres 21 Dijous 22 Divendres 23 

Mongetes blanques saltejades 
amb all i julivert 
Costelles BBK al forn amb 
tomàquet amanit i olives 
Fruita de temporada 

Brou de pollastre amb pasta 
Truita de patates amb    
enciam i pastanaga 
Fruita de temporada 

Crema de verdures de      
temporada 
Llom al forn  amb enciam i 
quinoa 
Iogurt 

Trinxat de col i patata 
Pollastre a la taronja amb 
enciam i blat de moro 
Fruita de temporada 

Arròs  ECO amb verdures 
Remenat de xampinyons amb 
enciam i soja 
Fruita de temporada 
  

Dilluns 26 Dimarts 27 Dimecres 28 Dijous 29 Divendres 30 

Crema de pastanaga ECO 
Truita de formatge amb  
enciam i blat de moro 
Iogurt  

Mongeta tendra i patata 
Hamburguesa de vedella amb 
enciam i pastanaga 
Fruita de temporada 

Rissoto de bolets 
Ou  al forn amb samfaina 
Fruita de temporada  

Pasta amb salsa de tomàquet 
Gall d’indi amb enciam i      
tomàquet 
Fruita de temporada 

 

Cigrons estofats amb patata 
Broqueta de pollastre al forn 
amb enciam i olives 
Fruita de temporada 

Incloem pa cada dia. Els dimecres i     
divendres és integral (a elecció del centre). 

Productes de proximitat i/o ecològics 
(verdures, fruita, llegums, cereals, làctics). 

Les postres làctiques són elaborades per la 
cooperativa d’inserció sociolaboral de la 
Garrotxa. 

Utilitzem oli d'oliva per cuinar i amanir i oli 
de gira-sol alt oleic per fregir.  

*Arrebossat pel cuiner 

En compliment del Reglament núm. 
1169/2011 (UE) sobre la informació     
alimentària facilitada al consumidor,        
La Vostra Cuina disposa de la informació  
sobre els al·lèrgens dels aliments que  
componen els menús que s’elaboren.   

Plat calent: Temperatura de conservació   
≥ 65ºC. Es manté calent a l’armari fins al 
moment de servir-ho.  
Plat fred: Temperatura de conservació      
≤ 8ºC.  Es manté a la nevera fins al moment 
de servir-ho. 

Tot el menjar és per a consum immediat.  

Dimecres 7 

hummus 

lOukaniko 

(salsitxes de porc amb 
espècies i patates al 

forn) 

IOGURT GREC 



 

 
VOSTRA CUINA SL 

Reg. San.: 26.12437/B 
AV. ÈGARA 50  (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÉS - TEL: 93 721 20 00 -www.vostracuina.com 

 
MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana. 

QUINOA BURGUER 

 

Ingredients (2 persones): 

100 g de quinoa cuita 

100 g de moniato 

50 g de molles de pa 

50 g de ceba de Figueres 

50 g de xampinyons 

50 g de carbassó 

Pebre vermell de la vera 

Sal/pebre 

         

Elaboració: 

1.  Cuinar la quinoa (en un olla tapada i a foc mitja durant 20 minuts) amb el 
doble del seu volum en líquid i deixar refredar. 

2. Coure el moniato al forn o al microones, pelar i reservar. 

3. Picar finament la ceba, els xampinyons i reservar. 

4. Ratllar el carbassó i amb l’ajuda d’un tovalló retirar l’excés d’aigua i   
reservar. 

5. En una paella coure la ceba, els xampinyons, el carbassó, salpebrar i   
afegir el pebre vermell de la vera. Deixar refredar i reservar. 

6. En un recipient picar el moniato i afegir la quinoa i el sofregit dels     
vegetals, la molla de pa i     
formar les hamburgueses. 

7. En una paella coure per banda i 
banda l’hamburguesa. 

 

Aquesta burguer la pots acompanyar 
amb amanida o la pots muntat sobre un 
pa de coca, uns brots d’enciam i      
tomàquet.  

Font: Fundació Alicia 

  

RECEPTA DEL MES:    Dijous 1 Divendres 2 

   

FESTA PONT 

Dilluns 5 Dimarts 6 Dimecres 7 Dijous 8 Divendres 9 

Verdura bullida amb 
patata 

Llom a la planxa amb 
carbassó 
Iogurt 

Fideus saltejats amb 
pastanaga i carbassó 
Truita francesa amb 

amanida 
Iogurt 

Sopa d’au amb fideus 
 Peix blau amb     

tomàquet 
 Fruita de temporada 

Arròs integral amb 
verdures 

Gall dindi planxa amb 
amanida 
Iogurt 

Plat únic complet 
Arròs saltejat amb 

xampinyons i pernilet 
 Iogurt 

Dilluns 12 Dimarts 13 Dimecres 14 Dijous 15 Divendres 16 

Patata i carbassó 
gratinat 

Pollastre planxa amb 
enciam 
Iogurt 

Plat únic complet 
Wok de verduretes 
amb arròs i daus de 

vedella 
Iogurt 

Arròs amb pastanaga 
i carbassó 

Truita de pernil amb 
amanida 
Iogurt 

Sopa vegetal amb 
pasta fina 

Peix blanc al forn 
Iogurt 

Plat únic complet 
Quiche de carbassó, 
xampinyons i pernilet 
amb amanida verda 

Fruita de temporada 
  

Dilluns 19 Dimarts 20 Dimecres 21 Dijous 22 Divendres 23 

Sopa d’au amb pasta 
fina 

Peix blau amb       
amanida 

Iogurt 

QUINOA BURGUER 
Fruita 

Verdura bullida amb 
patates 

Truita paisana amb 
tomàquet amanit 

Fruita de temporada 

Crema de porro 
Panini de pernil dolç i 

formatge amb amanida 
verda 

 Iogurt 

Plat únic complet 
Crepes salades amb 
espinacs, pinyons i 

formatge 
Iogurt 

Dilluns 26 Dimarts 27 Dimecres 28 Dijous 29 Divendres 30 

Sopa vegetal amb 
quinoa 

Peix blanc al forn  
amb saltejat de    

xampinyons 
Iogurt 

Arròs amb pastanaga 
i carbassó 

Remenat d’ou amb 
patata i ceba i     

tomàquet amanit 
Iogurt 

Bledes saltejades 
amb pernil 

Pollastre planxa amb 
patata panadera 

Fruita de temporada 

Crema de verdures de 
temporada 

Vedella a la planxa 
amb muntanyeta   

d’arròs 
Iogurt 

Plat únic complet 
Pizza casolana de 

verdures de         
temporada i formatge 

Iogurt 


