
 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437/B 

AV. ÈGARA, 50  (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÈS - 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.  

Dilluns 3 Dimarts 4 Dimecres 5 Dijous 6 Divendres 7 

Bròquil i patata 

Costelles de porc amb mel i 
mostassa amb enciam i     
pastanaga 

Fruita de temporada 

Arròs amb verdures 

Filet de lluç al forn amb all i 
julivert 

Amanida d’enciam i blat de 
moro 

Iogurt 

Brou d’au amb pasta ECO 

Truita de patata amb       
tomàquet i olives 

Fruita de temporada FESTA PONT 

Dilluns 10 Dimarts 11 Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14 

Arròs ECO amb tomàquet 

Truita de formatge amb  
enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 

Crema de carbassa i nap 

Tires de calamar              
arrebossades amb enciam i 
olives 

Fruita de temporada 

Coliflor i patata gratinat amb 
beixamel 

Botifarra de porc al forn amb 
enciam i espàrrecs 

Iogurt 

Llenties estofades amb     
patata, pastanaga, ceba i   
tomàquet 

Peix fresc al forn amb      
samfaina 

Fruita de temporada 

Espirals a la anglesa (all, 
orenga, mantega i formatge) 

Gall dindi amb xampinyons i 
pèsols 

Fruita de temporada 

Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 19 Dijous 20  

Patates i verdures estofades 

Salmó al forn amb enciam i 
olives 

Fruita de temporada 

Cigrons  ECO estofats amb 
patata, ceba i pastanaga 

Truita de verdures amb   
enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 

Paella mixta 

Maires fresques               
arrebossades amb tomàquet   
i quinoa 

Fruita de temporada 

  

Mongeta tendra i patata 

Hamburguesa de vedella a la 
planxa amb enciam i blat de 
moro 

Fruita de temporada 

  

 

En compliment del Reglament núm. 
1169/2011 (UE) sobre la informació     
alimentària facilitada al consumidor,  
aquest establiment disposa de la informa-
ció  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.  

 Sopa de Nadal 
amb galets 

Pollastre amb   
panses i prunes     
Patates fregides 

Natilles amb neules      

Divendres 21 

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.  

 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437/B 

AV. ÈGARA, 50  (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÈS - 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.  

Dilluns 3 Dimarts 4 Dimecres 5 Dijous 6 Divendres 7 

Bròquil i patata         
(200g=4R patata) 

Costelles de porc al forn amb 
enciam i pastanaga 

Fruita de temporada  
(100g=1R) 

Arròs (113g=3R) amb       
verdures 

Filet de lluç al forn amb all i 
julivert 

Amanida d’enciam i blat de 
moro (25g=0.5R) 

Iogurt ensucrat (1,5R) 

Brou d’au amb pasta  
(100g=2R pasta) ECO 

Truita de patata (100g=2R) 
amb tomàquet i olives 

Fruita de temporada  
(100g=1R) 

FESTA PONT 

Dilluns 10 Dimarts 11 Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14 

Arròs (150g=4R) ECO amb 
tomàquet 

Truita de formatge amb  
enciam i pastanaga 

Fruita de temporada  
(100g=1R) 

  

Crema de carbassa i nap 
(150g=3R patata) 

Peix a la planxa amb enciam i 
olives 

Fruita de temporada  
(100g=1R) + Pa (20g=1R) 

Coliflor i patata          
(175g=3.5R patata) 

Botifarra de porc al forn amb 
enciam i espàrrecs 

Iogurt ensucrat (1,5R) 

Llenties (150g=3R) estofades 
amb patata, pastanaga, ceba i 
tomàquet 

Peix fresc al forn amb      
samfaina 

Fruita de temporada  
(100g=1R)+ Pa (20g=1R) 

Espirals a la anglesa 
(175g=3.5R pasta)              
(all, orenga, mantega i      
formatge) 

Gall dindi amb xampinyons i 
pèsols (50g=0.5R) 

Fruita de temporada  
(100g=1R) 

Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 19 Dijous 20  

Patates (200g=4R) i verdures 
estofades 

Salmó al forn amb enciam i 
olives 

Fruita de temporada   
(100g=1R) 

Cigrons (150g=3R) ECO    
estofats amb patata 
(50g=1R), ceba i pastanaga 

Truita de verdures amb   
enciam i pastanaga 

Fruita de temporada    
(100g=1R) 

Paella mixta (113g=3R) 

Maires al forn amb tomàquet 
i quinoa (50g=1R) 

Fruita de temporada   
(100g=1R) 

Mongeta tendra i patata 
(175g=3.5R) 

Hamburguesa de vedella a la 
planxa amb enciam i blat de 
moro (25g=0.5R) 

Fruita de temporada  
(100g=1R) 

 

En compliment del Reglament núm. 
1169/2011 (UE) sobre la informació     
alimentària facilitada al consumidor,  
aquest establiment disposa de la informa-
ció  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.  

 Sopa de Nadal amb 
galets (100g=2R) 

Pollastre al forn 

Patates fregides 
(30g=1R) 

Natilles (2R) 

Divendres 21 

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.  

 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437/B 

AV. ÈGARA, 50  (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÈS - 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.  

Dilluns 3 Dimarts 4 Dimecres 5 Dijous 6 Divendres 7 

Bròquil i patata 

Costelles de porc al forn amb 
enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 

Arròs amb verdures 

Filet de lluç al forn amb all i 
julivert 

Amanida d’enciam i blat de 
moro 

Iogurt 

Brou d’au amb pasta          
(sn/gluten) 

Truita de patata amb       
tomàquet i olives 

Fruita de temporada 

FESTA PONT 

Dilluns 10 Dimarts 11 Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14 

Arròs ECO amb tomàquet 

Truita de formatge amb  
enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 

Crema de carbassa i nap 

Tires de calamar               
arrebossades* amb enciam     
i olives 

Fruita de temporada 

Coliflor i patata 

Botifarra de porc al forn amb 
enciam i espàrrecs 

Iogurt 

Llenties estofades amb pata-
ta, pastanaga, ceba i tomàquet 

Peix fresc al forn amb      
samfaina 

Fruita de temporada 

Espirals (sn/gluten) a la   
anglesa (all, orenga, mantega i 
formatge) 

Gall dindi amb xampinyons i 
pèsols 

Fruita de temporada 

Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 19 Dijous 20  

Patates i verdures estofades 

Salmó al forn amb enciam i 
olives 

Fruita de temporada 

Cigrons  ECO estofats amb 
patata, ceba i pastanaga 

Truita de verdures amb   
enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 

Paella mixta 

Maires fresques              
arrebossades* amb tomàquet 
i quinoa 

Fruita de temporada 

  

Mongeta tendra i patata 

Hamburguesa de vedella a la 
planxa amb enciam i blat de 
moro 

Fruita de temporada 

  

 

En compliment del Reglament núm. 
1169/2011 (UE) sobre la informació     
alimentària facilitada al consumidor,  
aquest establiment disposa de la informa-
ció  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.  

 Sopa de Nadal 
amb galets       
(sn/gluten) 

Pollastre amb   
panses i prunes     
Patates fregides 

Natilles*/Iogurt 

Divendres 21 

 

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 

*Sense gluten 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437/B 

AV. ÈGARA, 50  (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÈS - 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.  

Dilluns 3 Dimarts 4 Dimecres 5 Dijous 6 Divendres 7 

Bròquil i patata 

Costelles de porc al forn amb 
enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 

Arròs amb verdures 

Filet de lluç al forn amb all i 
julivert 

Amanida d’enciam i blat de 
moro 

Iogurt sense Lactosa/ Iogurt 
de Soja 

Brou d’au amb pasta ECO 

Truita de patata amb       
tomàquet i olives 

Fruita de temporada FESTA PONT 

Dilluns 10 Dimarts 11 Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14 

Arròs ECO amb tomàquet 

Truita francesa amb enciam i 
pastanaga 

Fruita de temporada 

Crema de carbassa i nap 

Tires de calamar              
arrebossades* amb enciam     
i olives 

Fruita de temporada 

Coliflor i patata 

Botifarra de porc al forn amb 
enciam i espàrrecs 

Iogurt sense Lactosa/ Iogurt 
de Soja 

Llenties estofades amb      
patata, pastanaga, ceba i   
tomàquet 

Peix fresc al forn amb      
samfaina 

Fruita de temporada 

Espirals amb tomàquet 

Gall dindi amb xampinyons i 
pèsols 

Fruita de temporada 

Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 19 Dijous 20  

Patates i verdures estofades 

Salmó al forn amb enciam i 
olives 

Fruita de temporada 

Cigrons  ECO estofats amb 
patata, ceba i pastanaga 

Truita de verdures amb   
enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 

Paella mixta 

Maires fresques              
arrebossades* amb tomàquet 
i quinoa 

Fruita de temporada 

  

Mongeta tendra i patata 

Hamburguesa de vedella a la 
planxa amb enciam i blat de 
moro 

Fruita de temporada 

  

 

En compliment del Reglament núm. 
1169/2011 (UE) sobre la informació     
alimentària facilitada al consumidor,  
aquest establiment disposa de la informa-
ció  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.  

 Sopa de Nadal 
amb galets 

Pollastre amb   
panses i prunes     
Patates fregides 

Iogurt de soja/ 
iogurt sense lactosa    

Divendres 21 

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 

 

*Sense lactosa 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437/B 

AV. ÈGARA, 50  (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÈS - 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.  

Dilluns 3 Dimarts 4 Dimecres 5 Dijous 6 Divendres 7 

Bròquil i patata 

Costelles de porc amb al forn 
amb enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 

Arròs amb verdures 

Filet de lluç al forn amb all i 
julivert 

Amanida d’enciam i blat de 
moro 

Iogurt 

Brou d’au amb pasta (sn/ou) 
ECO 

Pollastre planxa amb        
tomàquet i olives 

Fruita de temporada 

FESTA PONT 

Dilluns 10 Dimarts 11 Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14 

Arròs ECO amb tomàquet 

Pollastre planxa amb enciam i 
pastanaga 

Fruita de temporada 

Crema de carbassa i nap 

Tires de calamar              
arrebossades* amb enciam i 
olives 

Fruita de temporada 

Coliflor i patata gratinat amb 
beixamel 

Botifarra de porc al forn amb 
enciam i espàrrecs 

Iogurt 

Llenties estofades amb     
patata, pastanaga, ceba i    
tomàquet 

Peix fresc al forn amb samfai-
na 

Fruita de temporada 

Espirals (sn/ou)  a la anglesa 
(all, orenga, mantega i for-
matge) 

Gall dindi amb xampinyons i 
pèsols 

Fruita de temporada 

Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 19 Dijous 20  

Patates i verdures estofades 

Salmó al forn amb enciam i 
olives 

Fruita de temporada 

Cigrons  ECO estofats amb 
patata, ceba i pastanaga 

Gall dindi planxa amb enciam i 
pastanaga 

Fruita de temporada 

Paella mixta 

Maires fresques arrebossa-
des* amb tomàquet i quinoa 

Fruita de temporada 

  

Mongeta tendra i patata 

Hamburguesa de vedella a la 
planxa amb enciam i blat de 
moro 

Fruita de temporada 

  

 

En compliment del Reglament núm. 
1169/2011 (UE) sobre la informació     
alimentària facilitada al consumidor,  
aquest establiment disposa de la informa-
ció  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.  

 Sopa de Nadal 
amb galets (sn/ou) 

Pollastre amb   
panses i prunes     
Patates fregides 

Natilles de      
xocolata* /Iogurt 

Divendres 21 

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 

*Sense ou 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437/B 

AV. ÈGARA, 50  (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÈS - 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.  

Dilluns 3 Dimarts 4 Dimecres 5 Dijous 6 Divendres 7 

Bròquil i patata 

Costelles de porc amb mel i 
mostassa amb enciam i     
pastanaga 

Fruita de temporada 

Arròs amb verdures 

Pollastre planxa al forn amb 
all i julivert 

Amanida d’enciam i blat de 
moro 

Iogurt 

Brou d’au amb pasta ECO 

Truita de patata amb       
tomàquet i olives 

Fruita de temporada FESTA PONT 

Dilluns 10 Dimarts 11 Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14 

Arròs ECO amb tomàquet 

Truita de formatge amb  
enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 

Crema de carbassa i nap 

Pollastre arrebossat* amb 
enciam i olives 

Fruita de temporada 

Coliflor i patata gratinat amb 
beixamel 

Botifarra de porc al forn amb 
enciam i espàrrecs 

Iogurt 

Llenties estofades amb     
patata, pastanaga, ceba i    
tomàquet 

Llom al forn amb samfaina 

Fruita de temporada 

Espirals a la anglesa (all, 
orenga, mantega i formatge) 

Gall dindi amb xampinyons i 
pèsols 

Fruita de temporada 

Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 19 Dijous 20  

Patates i verdures estofades 

Llom al forn amb enciam i 
olives 

Fruita de temporada 

Cigrons  ECO estofats amb 
patata, ceba i pastanaga 

Truita de verdures amb   
enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 

Paella de carn i verdures 

Gall dindi arrebossat* amb 
tomàquet i quinoa 

Fruita de temporada 

  

Mongeta tendra i patata 

Hamburguesa de vedella a la 
planxa amb enciam i blat de 
moro 

Fruita de temporada 

  

 

En compliment del Reglament núm. 
1169/2011 (UE) sobre la informació     
alimentària facilitada al consumidor,  
aquest establiment disposa de la informa-
ció  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.  

 Sopa de Nadal 
amb galets 

Pollastre amb   
panses i prunes     
Patates fregides 

Natilles amb neules      

Divendres 21 

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

LLUÇ AMB SALSA VERDA 

 

Ingredients (1 persona): 

150 g de lluç 

10 ml de vi blanc 

1 gra d’all picat 

1 bitxo picat 

Julivert picat 

Farina per arrebossar 

Una cullerada sopera d’oli d’oliva verge extra 

60 ml d’aigua 

         

Elaboració: 

1. Salpebreu el lluç i arrebosseu-lo amb la farina. 

2. Introduïu el lluç en un recipient apte per a microones amb la resta     
d’ingredients. 

3. Feu-lo coure al microones durant 1 minut i mig o 2 a màxima potencia, i 
deixeu-lo reposar un minut abans d’obrir el recipient. 

 

Observacions: 

Serviu-lo juntament amb el suc de la 
cocció. 

Podeu fer la salsa més gustosa        
cuinant-la 2 minuts més al microones, 
retirant-ne el peix abans. 

Si voleu donar-hi un toc oriental,      
canvieu la meitat del julivert per     
coriandre.  
 

 

Font: Fundació Alicia 

  

RECEPTA DEL MES: 

Dilluns 3 Dimarts 4 Dimecres 5 Dijous 6 Divendres 7 

Sopa d’au amb pasta 
fina 

Truita de formatge 
amb amanida 

Iogurt 

Verdura bullida amb 
patata 

Llom a la planxa amb 
carbassó 

Fruita de temporada 

Arròs a la cubana 

 Peix blanc al forn  
amb saltejat de   
xampinyons 

Iogurt 

FESTA PONT 

Dilluns 10 Dimarts 11 Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14 

Caldo de verdures 
amb pasta fina 

Pollastre planxa amb 
verdures 

Iogurt 

Patata saltejada amb 
xampinyons 

Truita de pernil dolç 
amb enciam 

Iogurt 

Arròs amb pastanaga 
i carbassó 

Croquetes de pernil 
amb amanida 

Fruita de temporada 

Crema de porro 

Remenat de          
xampinyons amb    
tomàquet amanit 

Iogurt 

PLAT ÚNIC 

Pizza casolana de 
verdures de          
temporada i tonyina 

Iogurt 

Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 19 Dijous 20 Divendres 21 

PLAT ÚNIC 

Wok de verduretes 
amb arròs i daus de 
vedella 

Iogurt 

Minestra de verdures 

Gall dindi a la planxa 
amb enciam 

Iogurt 

Sopa de verdures 
amb pasta i cigrons 

Truita francesa amb 
tomàquet amanit 

Iogurt 

Vichyssoise 

LLUÇ AMB SALSA 
VERDA 

amb bastons de    
pastanaga 

Fruita de temporada 

Amanida capresse 

Bikinis de pernil dolç 
amb formatge 

Fruita de temporada  


