
 

 

 
 

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.  

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.  

Dilluns 3 Dimarts 4 Dimecres 5 Dijous 6 Divendres 7 

Empedrat de mongetes 
(tomàquet, ou dur, tonyina 
i olives) 

Calamars a la andalusa 
amb enciam i quinoa 

Fruita de temporada 

Mongeta tendra i patata 

Pollastre al forn amb          
panses i prunes-amanida 
d’enciam i blat de moro 

Fruita de temporada 

Macarrons a la bolonyesa 

Peix fresc al forn amb 
enciam i pastanaga 

Iogurt 

Arròs ECO tres delícies 

(truita, pernil dolç i blat de 
moro) 

Hamburguesa de vedella a 
la planxa amb tomàquet i 
espàrrecs 

Fruita de temporada 

Amanida alemanya 
(patates, Frankfurt, olives 
i salsa de mostassa) 

Truita a la francesa amb 
enciam i soja 

Fruita de temporada 

Dilluns 10 Dimarts 11 Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14 

Paella mixta 

Seitó en tempura amb 
enciam i olives 

Fruita de temporada 

Bròquil fresc amb patata 

Botifarra al forn amb  
enciam i blat de moro 

Iogurt 

Empedrat de llenties 
(pernil dolç, ou dur,               
tomàquet, pastanaga i blat 
de moro) 

Broqueta de pollastre amb 
enciam i quinoa 

Fruita de temporada 

Amanida de patata,             
tonyina, tomàquet, olives i 
ou dur 

Peix fresc al forn amb 
samfaina 

Fruita de temporada 

Espaguetis ECO a la            
napolitana 

Truita de pernil dolç amb 
tomàquet i espàrrecs 

Fruita de temporada 

Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 19 Dijous 20 Divendres 21 

Coliflor fresca amb patata 

Pollastre al forn a la            
llimona amb enciam i            
pastanaga 

Fruita de temporada 

Ensaladilla russa 

Raves empanades amb 
enciam i soja 

Fruita de temporada 

Espirals a la carbonara 

Truita de formatge amb 
tomàquet i remolatxa 

Fruita de temporada 

  

Arròs ECO amb tomàquet 

Peix fresc al forn amb  
enciam i blat de moro 

Fruita de temporada 

Pizza de pernil dolç i             
formatge 

Nuguets de pollastre amb 
salsa barbacoa 

Patates xips 

Gelat 



 

 

 
 

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.  

Incloem pa sense gluten). 

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, llet 
ni ou) 

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.  

Dilluns 3 Dimarts 4 Dimecres 5 Dijous 6 Divendres 7 

Empedrat de mongetes 
(tomàquet, ou dur, tonyina 
i olives) 

*Peix arrebossat amb  
enciam i quinoa 

Fruita de temporada 

Mongeta tendra i patata 

Pollastre al forn amb           
panses* i prunes-amanida 
d’enciam i blat de moro 

Fruita de temporada 

Macarrons (s/gluten) a la 
bolonyesa* 

Peix fresc al forn amb 
enciam i pastanaga 

Iogurt 

Arròs ECO tres delícies 
(truita, pernil dolç* i blat 
de moro) 

Hamburguesa* de vedella a 
la planxa amb tomàquet i 
espàrrecs 

Fruita de temporada 

Amanida alemanya 
(patates, tonyina, olives i 
salsa de mostassa*) 

Truita a la francesa amb 
enciam i soja 

Fruita de temporada 

Dilluns 10 Dimarts 11 Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14 

Paella mixta 

Peix arrebossat* amb  
enciam i olives 

Fruita de temporada 

Bròquil fresc amb patata 

Botifarra* al forn amb 
enciam i blat de moro 

Iogurt 

Empedrat de llenties 
(pernil dolç*, ou dur,           
tomàquet, pastanaga i blat 
de moro) 

Broqueta de pollastre amb 
enciam i quinoa 

Fruita de temporada 

Amanida de patata,                 
tonyina, tomàquet, olives i 
ou dur 

Peix fresc al forn amb 
samfaina 

Fruita de temporada 

Espaguetis (s/gluten)  
ECO a la napolitana 

Truita de pernil dolç* amb 
tomàquet i espàrrecs 

Fruita de temporada 

Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 19 Dijous 20 Divendres 21 

Coliflor fresca amb patata 

Pollastre al forn a la            
llimona amb enciam i             
pastanaga 

Fruita de temporada 

Ensaladilla russa 

Peix arrebossat* amb  
enciam i soja 

Fruita de temporada 

Espirals (s/gluten) a la 
carbonara 

Truita de formatge amb 
tomàquet i remolatxa 

Fruita de temporada 

  

Arròs ECO amb tomàquet 

Peix fresc al forn amb  
enciam i blat de moro 

Fruita de temporada 

Pasta (s/gluten) a la              
napolitana 

*Pollastre arrebossat amb 

Patates xips 

Gelat (s/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.  

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 gluten, llet 
ni ou) 

 

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.  

Dilluns 3 Dimarts 4 Dimecres 5 Dijous 6 Divendres 7 

Empedrat de mongetes 
(tomàquet, ou dur, tonyina 
i olives) 

Peix al forn amb enciam i 
quinoa 

Fruita de temporada 

Mongeta tendra i patata 

Pollastre al forn amb           
panses i prunes-amanida 
d’enciam i blat de moro 

Fruita de temporada 

Macarrons a la bolonyesa 

Peix fresc al forn amb 
enciam i pastanaga 

Iogurt de soja 

Arròs ECO tres delícies 

(truita, pernil dolç* i blat 
de moro) 

Hamburguesa* de vedella a 
la planxa amb tomàquet i 
espàrrecs 

Amanida alemanya 
(patates, tonyina, olives i 
salsa de mostassa*) 

Truita a la francesa amb 
enciam i soja 

Fruita de temporada 

Dilluns 10 Dimarts 11 Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14 

Paella mixta 

Peix al forn amb enciam i 
olives 

Fruita de temporada 

Bròquil fresc amb patata 

Botifarra* al forn amb 
enciam i blat de moro 

Iogurt de soja 

Empedrat de llenties 
(pernil dolç*, ou dur,           
tomàquet, pastanaga i blat 
de moro) 

Broqueta de pollastre amb 
enciam i quinoa 

Fruita de temporada 

Amanida de patata,               
tonyina, tomàquet, olives i 
ou dur 

Peix fresc al forn amb 
samfaina 

Fruita de temporada 

Espaguetis ECO a la              
napolitana 

Truita de pernil dolç* amb 
tomàquet i espàrrecs 

Fruita de temporada 

Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 19 Dijous 20 Divendres 21 

Coliflor fresca amb patata 

Pollastre al forn a la              
llimona amb enciam i             
pastanaga 

Fruita de temporada 

Ensaladilla russa 

Peix al forn  amb enciam i 
soja 

Fruita de temporada 

Espirals a la napolitana 

Truita de francesa amb 
tomàquet i remolatxa 

Fruita de temporada 

  

Arròs ECO amb tomàquet 

Peix fresc al forn amb      
enciam i blat de moro 

Fruita de temporada 

Pasta amb tomàquet 

Pollastre arrebossat amb 
salsa barbacoa* 

Patates xips 

Gelat  (s/plv ni 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.  

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 gluten, llet 
ni ou) 

 

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.  

Dilluns 3 Dimarts 4 Dimecres 5 Dijous 6 Divendres 7 

Empedrat de mongetes 
(tomàquet, pastanaga, 
tonyina i olives) 

*Peix arrebossat amb  
enciam i quinoa 

Fruita de temporada 

Mongeta tendra i patata 

Pollastre al forn amb           
panses i prunes-amanida 
d’enciam i blat de moro 

Fruita de temporada 

Macarrons (s/ou) a la  
bolonyesa 

Peix fresc al forn amb 
enciam i pastanaga 

Iogurt 

Arròs ECO tres delícies 

( pernil dolç i blat de moro) 

Hamburguesa* de vedella a 
la planxa amb tomàquet i 
espàrrecs 

Fruita de temporada 

Amanida alemanya 
(patates, tonyina, olives i 
salsa de mostassa*) 

Peix al forn amb enciam i 
soja 

Fruita de temporada 

Dilluns 10 Dimarts 11 Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14 

Paella mixta 

*Peix arrebossat amb  
enciam i olives 

Fruita de temporada 

Bròquil fresc amb patata 

Botifarra* al forn amb 
enciam i blat de moro 

Iogurt 

Empedrat de llenties 
(pernil dolç, enciam,            
tomàquet, pastanaga i blat 
de moro) 

Broqueta de pollastre amb 
enciam i quinoa 

Fruita de temporada 

Amanida de patata,            
tonyina, tomàquet, olives i 
pastanaga 

Peix fresc al forn amb 
samfaina 

Fruita de temporada 

Espaguetis (s/ou)  ECO a 
la napolitana 

Gall dindi planxa amb   
tomàquet i espàrrecs 

Fruita de temporada 

Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 19 Dijous 20 Divendres 21 

Coliflor fresca amb patata 

Pollastre al forn a la            
llimona amb enciam i           
pastanaga 

Fruita de temporada 

Ensaladilla russa amb oli 
d’oliva 

*Peix arrebossat amb  
enciam i soja 

Fruita de temporada 

Espirals (s/ou) a la                
carbonara 

Gall dindi planxa amb             
tomàquet i remolatxa 

Fruita de temporada 

  

Arròs ECO amb tomàquet 

Peix fresc al forn amb  
enciam i blat de moro 

Fruita de temporada 

Pasta (s/ou) a la                        
napolitana 

*Pollastre arrebossat amb 

Patates xips 

Gelat (s/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.  

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.  

Dilluns 3 Dimarts 4 Dimecres 5 Dijous 6 Divendres 7 

Empedrat de mongetes 
(tomàquet, ou dur,               
pastanaga i olives) 

Gall dindi arrebossat amb 
enciam i quinoa 

Fruita de temporada 

Mongeta tendra i patata 

Pollastre al forn amb            
panses i prunes-amanida 
d’enciam i blat de moro 

Fruita de temporada 

Macarrons a la bolonyesa 

Llom al forn amb enciam i 
pastanaga 

Iogurt 

Arròs ECO tres delícies 

(truita, pernil dolç i blat de 
moro) 

Hamburguesa de vedella a 
la planxa amb tomàquet i 
espàrrecs 

Amanida alemanya 
(patates, Frankfurt, olives 
i salsa de mostassa*) 

Truita a la francesa amb 
enciam i soja 

Fruita de temporada 

Dilluns 10 Dimarts 11 Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14 

Arròs amb carn i verdures 

Gall dindi arrebossat amb 
enciam i olives 

Fruita de temporada 

Bròquil fresc amb patata 

Botifarra al forn amb  
enciam i blat de moro 

Iogurt 

Empedrat de llenties 
(pernil dolç, ou dur,               
tomàquet, pastanaga i blat 
de moro) 

Broqueta de pollastre amb 
enciam i quinoa 

Fruita de temporada 

Amanida de patata,               
pastanaga, tomàquet, olives 
i ou dur 

Llom al forn amb samfaina 

Fruita de temporada 

Espaguetis ECO a la             
napolitana 

Truita de pernil dolç amb 
tomàquet i espàrrecs 

Fruita de temporada 

Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 19 Dijous 20 Divendres 21 

Coliflor fresca amb patata 

Pollastre al forn a la             
llimona amb enciam i            
pastanaga 

Fruita de temporada 

Ensaladilla russa (sense 
tonyina) 

Gall dindi arrebossat amb 
enciam i soja 

Fruita de temporada 

Espirals a la napolitana 

Truita de formatge amb 
tomàquet i remolatxa 

Fruita de temporada 

  

Arròs ECO amb tomàquet 

Llom al forn amb enciam i 
blat de moro 

Fruita de temporada 

Pizza de pernil dolç i           
formatge 

Nuguets de pollastre amb 
salsa barbacoa 

Patates xips 

Gelat 



 

 

 
 

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.  

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.  

Dilluns 3 Dimarts 4 Dimecres 5 Dijous 6 Divendres 7 

Empedrat de mongetes 
(100g=2R)  (tomàquet, ou dur, 
tonyina i olives) 

Calamars arrebossat (15g=pa 
rallat o farina de blat 1R) 
amb enciam i quinoa (48g=1R) 

Fruita de temporada 
(100g=1R) 

Mongeta tendra i patata
(175g=3.5R) 

Pollastre al forn amb amanida 
d’enciam i blat de moro
(25g=0.5R) 

Fruita de temporada 
(100g=1R) 

Macarrons a la bolonyesa 
(175g=3.5R) 

Peix fresc al forn amb enciam 
i pastanaga 

Iogurt (1,5R) 

Arròs (133g=3.5R)  ECO tres 
delícies 

(truita, pernil dolç i blat de 
moro (25g=0.5R)) 

Hamburguesa de vedella a la 
planxa amb tomàquet i               
espàrrecs 

Fruita de temporada 
(100g=1R) 

Amanida alemanya (patates
(200g=4R), Frankfurt, olives i 
poca maionesa) 

Truita a la francesa amb  
enciam i tomàquet 

Fruita de temporada 
(100g=1R) 

Dilluns 10 Dimarts 11 Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14 

Paella mixta(114g=3R) 

Peix arrebossat (15g pa rallat 
o farina de blat=1R) amb 
enciam i olives 

Fruita de temporada 
(100g=1R) 

Bròquil fresc amb patata 
(150g=3R) 

Botifarra al forn amb enciam 
i blat de moro (25g=0.5R) 

Iogurt (1,5R) 

Empedrat de llenties 
(125g=2.5R)(pernil dolç, ou 
dur, tomàquet, pastanaga i 
blat de moro (25g=0.5R)) 

Broqueta de pollastre amb 
enciam i quinoa(48g=1R) 

Fruita de temporada 
(100g=1R) 

Amanida de patata (200g=4R), 
tonyina, tomàquet, olives i ou 
dur 

Peix fresc al forn amb                  
samfaina 

Fruita de temporada 
(100g=1R) 

Espaguetis (200g=4R) ECO a 
la napolitana 

Truita de pernil dolç amb 
tomàquet i espàrrecs 

Fruita de temporada 
(100g=1R) 

Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 19 Dijous 20 Divendres 21 

Coliflor fresca amb patata 
(200g=4R) 

Pollastre al forn a la llimona 
amb enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 
(100g=1R) 

Ensaladilla russa (150g              
patata=3R) (poca maionesa) 

Peix arrebossat (15g pa rallat 
o farina de blat=1R) amb 
enciam i tomàquet 

Fruita de temporada 
(100g=1R) 

Espirals (200g=4R) a la          
carbonara 

Truita de formatge amb  
tomàquet i remolatxa 

Fruita de temporada 
(100g=1R) 

Arròs (133g=3.5R) ECO amb 
tomàquet 

Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro (25g=0.5R) 

Fruita de temporada 
(100g=1R) 

Pasta a la napolitana 
(75g=1.5R) 

Pollastre planxa amb                
tomàquet amanit 

Patates xips (20g=1R) 

Gelat (2.5R) 

5



 

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

 

RECEPTA DEL MES:  

Elaboració: 

• Talleu la fruita a trossos no gaire grans (així es podran triturar millor) i 
la poseu ben estesa al damunt d’una safata, tapeu-la amb un plàstic i 
poseu-la al congelador. 

• Al cap d’unes hores, traieu-la del congelador i separeu els trossos amb 
les mans. 

• Poseu la fruita en un recipient apte per triturar, afegiu-hi la resta   
d’ingredients i tritureu-ho tot un braç triturador. Feu-ho amb cops  
ràpids perquè no s’escalfi si ho deixeu triturant un temps prolongat. 
Ajudeu-lo recollint-lo amb una cullera perquè es barregi millor i formi 
una crema gelada. 

• Serviu-lo al moment o, si ho preferiu poseu el gelat en un recipient al 
congelador durant 15 o 20 minuts per tal de que agafi solidés. 

 

Opcional: 

• Podeu variar la fruita segons més us agradi. Podeu substituir el iogurt 
per nata. 

GELAT AL MOMENT DE FRUITES MADURES 

 

Ingredients: 

200 g de Fruita madura (maduixa, préssec, plàtan,...) 

½ Iogurt natural 

Sucre (opcional) 

• Pa, cereals o derivats 

• Llet o iogurt 

• Fruita fresca 

Dilluns 3 Dimarts 4 Dimecres 5 Dijous 6 Divendres 7 

Espirals amb salsa 
suau de formatge 

Llom a la planxa amb 
escalivada 

Fruita de temporada/ 
Iogurt 

PLAT ÚNIC COMPLET 

Wok d’arròs amb 
verdures i ou 

Fruita de temporada/ 
Iogurt 

Graten de patata amb 
ceba 

Pollastre a la planxa 
amb amanida 

Fruita de temporada 

Llenties saltejades 
amb juliana de                
verdures 

Peix blau a la planxa 
amb bastons de            
pastanaga 

Fruita de temporada/ 
Iogurt 

Crema de porro i 
poma 

Crep de pernil dolç i 
formatge amb              
guarnició d'amanida 
verda 

Fruita de temporada/ 
Iogurt 

Dilluns 10 Dimarts 11 Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14 

Saltejat de cigrons 
amb verdures 

Pollastre a l’allet amb 
daus de patata 

Fruita de temporada/ 
Iogurt 

Espirals amb salsa de 
tomàquet natural 

Peix blau amb            
espàrrecs 

Fruita de temporada 

Arròs tres delícies 

Truita de carbassó 
amb amanida verda 

Fruita de temporada/ 
Iogurt 

Crema de pastanaga i 
porro 

Bistec de vedella a la 
planxa amb pebrot 
verd 

Fruita de temporada/ 
Iogurt 

Amanida verda 

Panini casolana de 
formatge, tonyina i 
xampinyons 

Fruita de temporada/ 
Iogurt 

Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 19 Dijous 20 Divendres 21 

PLAT ÚNIC COMPLET 

Amanida amb pasta, 
ou dur, tonyina,         
tomàquet, enciam i 
olives 

Fruita de temporada/ 
Iogurt 

Arròs a la cubana 

Llom a la planxa amb 
tomàquet amanit 

Fruita de temporada/ 
Iogurt 

Crema de verdures de 
temporada 

Salsitxes de gall   
d'indi amb ceba            
caramel·litzada 

Fruita de temporada/ 
Iogurt 

Pèsols saltejats amb 
pernil 

Truita francesa  amb 
verdures en tempura 
Fruita de temporada/ 
Iogurt 

Gnocchis de patata a 
la bolonyesa de          
tonyina 

Peix blanc al forn amb 
amanida 

Fruita de temporada/ 
Iogurt 
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