
 

 

 
 

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.  

   Dijous 12 Divendres 13 

   Espaguetis  ECO                    
napolitana 
Anelles de calamar                
empanades amb enciam i 
pastanaga fresca ratllada 
Fruita de temporada 

Ensaladilla russa (fresca) 
Pollastre a la “chilindrón “ 
amb arròs 
Fruita de temporada 

Dilluns 16 Dimarts 17 Dimecres 18 Dijous 19 Divendres 20 

Amanida de llenties (pernil 
dolç, pastanaga, blat de 
moro i tomàquet) 
Truita a la francesa amb 
enciam i quinoa 
Fruita de temporada 

Fideuà amb gall dindi i 
costelles 
Calamars a la andalusa 
amb tomàquet i espàrrecs 
Fruita de temporada 

Amanida de patata,             
tonyina, tomàquet, olives i 
ou dur 
Pinxos de pollastre amb 
enciam i blat de moro 
Iogurt 

Arròs integral ECO amb 
tomàquet 
Peix fresc al forn amb  
enciam i soja 
Fruita de temporada 

Mongeta tendra i patates 
Hamburguesa de vedella 
amb samfaina 
Fruita de temporada 

Dilluns 23 Dimarts 24 Dimecres 25 Dijous 26 Divendres 27 

Risotto de gambes i            
xampinyons 
Bacallà a la andalusa amb 
tomàquet i remolatxa 
Fruita de temporada 

Trinxat de patata amb col 
i bacó 
Truita amb formatge i 
enciam amb  pastanaga 
fresca ratllada 
Iogurt 

Macarrons carbonarà 
Peix fresc al forn amb 
enciam i quinoa 
Fruita de temporada 

Crema d’espinacs i                 
formatge 
Pollastre amb llorer, all i 
llimona amb xips 
Fruita de temporada 

Cigrons ECO patata , ou 
dur i oli d’oliva. 
Botifarra al forn amb  
enciam i blat de moro 
Fruita de temporada 

Dilluns 30     

Espirals a l’anglesa 
(mantega, all i orenga) 
Estofat de gall dindi al 
curri amb pèsols i                  
xampinyons 
Fruita de temporada 

    



 

 

 
 

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.  

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.  

   Dijous 12 Divendres 13 

   Espaguetis (s/gluten)   
napolitana 
Peix arrebossat* amb   
enciam i pastanaga 
Fruita de temporada 

Ensaladilla russa (fresca)  
Pollastre a la “chilindrón “ 
amb arròs 
Fruita de temporada 

Dilluns 16 Dimarts 17 Dimecres 18 Dijous 19 Divendres 20 

Amanida de llenties (pernil 
dolç, pastanaga, blat de 
moro i tomàquet) 
Truita a la francesa amb 
enciam i quinoa 

Fruita de temporada 

Fideuà (s/gluten)  amb gall 
dindi i costelles 
Calamars a la andalusa* 
amb tomàquet i espàrrecs 
Fruita de temporada 

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

Pinxos de pollastre        
(s/gluten) amb enciam i 
blat de moro 
Iogurt 

Arròs integral ECO amb 
tomàquet 
Peix fresc al forn amb   
enciam i soja 
Fruita de temporada 

Mongeta tendra i patates 
Hamburguesa de vedella 
amb samfaina 
Fruita de temporada 

Dilluns 23 Dimarts 24 Dimecres 25 Dijous 26 Divendres 27 

Risotto de gambes i    
xampinyons 
Bacallà a la andalusa* amb 
tomàquet i remolatxa 
Fruita de temporada 

Trinxat de patata amb col 
i bacó (s/gluten) 
Truita amb formatge i 
enciam amb pastanaga 
Iogurt 

Macarrons (s/gluten)   
carbonarà 
Peix fresc al forn amb 
enciam i soja 
Fruita de temporada 

Crema d’espinacs i        
formatge 
Pollastre amb llorer, all i 
llimona amb xips 
Fruita de temporada 

Cigrons ECO patata , ou 
dur i oli d’oliva. 
Botifarra al forn amb  
enciam i blat de moro 
Fruita de temporada 

Dilluns 30     

Espirals (s/gluten) a    
l’anglesa (mantega, all i    
orenga) 
Estofat de gall dindi al 
curri amb pèsols i        
xampinyons 

Fruita de temporada 

    



 

 

 
 

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, 
lactosa 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.  

   Dijous 12 Divendres 13 

   Espaguetis  ECO napolitana 
Peix arrebossat* (s/plv) 
amb enciam i pastanaga 
Fruita de temporada 

Ensaladilla russa (fresca) 

Pollastre a la “chilindrón “ 
amb arròs 
Fruita de temporada 

Dilluns 16 Dimarts 17 Dimecres 18 Dijous 19 Divendres 20 

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

Truita a la francesa amb 
enciam i quinoa 
Fruita de temporada 

Fideuà amb gall dindi i 
costelles 
Calamars a la andalusa* 
(s/plv) amb tomàquet i 
espàrrecs 
Fruita de temporada 

Amanida de patata, tonyi-
na, tomàquet, olives i ou 
dur 

Pinxos de pollastre                 
(s/lactosa ni plv) amb  
enciam i blat de moro 
Iogurt de soja 

Arròs integral ECO amb 
tomàquet 
Peix fresc al forn amb  
enciam i soja 
Fruita de temporada 

Mongeta tendra i patates 
Hamburguesa de pollastre 
amb samfaina 
Fruita de temporada 

Dilluns 23 Dimarts 24 Dimecres 25 Dijous 26 Divendres 27 

Arròs amb xampinyons 
Bacallà a la andalusa*               
(s/plv) amb tomàquet i 
remolatxa 
Fruita de temporada 

Trinxat de patata amb col 
i bacó  (s/lactosa ni plv) 
Truita francesa enciam 
amb pastanaga 
Iogurt de soja 

Macarrons napolitana 
Peix fresc al forn amb 
enciam i soja 
Fruita de temporada 

Crema d’espinacs amb oli 
d’oliva 
Pollastre amb llorer, all i 
llimona amb xips 
Fruita de temporada 

Cigrons ECO patata, ou 
dur i oli d’oliva.  
Botifarra (s/plv) al forn 
amb enciam i blat de moro 
Fruita de temporada 

Dilluns 30     

Espirals  napolitana 
Estofat de gall dindi al 
curri amb pèsols i xampi-
nyons 

Fruita de temporada 

    



 

 

 
 

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.  

   Dijous 12 Divendres 13 

   Espaguetis (s/ou)  ECO 
napolitana 
Peix arrebossat* amb           
enciam i pastanaga 
Fruita de temporada 

Ensaladilla russa (fresca) 
(sense maonesa) 

Pollastre a la “chilindrón “ 
amb arròs 
Fruita de temporada 

Dilluns 16 Dimarts 17 Dimecres 18 Dijous 19 Divendres 20 

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

Gall dindi planxa amb           
enciam i quinoa 
Fruita de temporada 

Fideuà (s/ou)  amb gall 
dindi i costelles 
Calamars a la andalusa* 
amb tomàquet i espàrrecs 
Fruita de temporada 

Amanida de patata, tonyi-
na, tomàquet i olives  

Pinxos de pollastre (s/ou)* 
amb enciam i blat de moro 
Iogurt 

Arròs integral ECO amb 
tomàquet 
Peix fresc al forn amb  
enciam i soja 
Fruita de temporada 

Mongeta tendra i patates 
Hamburguesa de vedella 
amb samfaina 
Fruita de temporada 

Dilluns 23 Dimarts 24 Dimecres 25 Dijous 26 Divendres 27 

Risotto de gambes i              
xampinyons 
Bacallà a la andalusa* amb 
tomàquet i remolatxa 
Fruita de temporada 

Trinxat de patata amb col 
i bacó 
Gall dindi planxa i enciam 
amb pastanaga 
Iogurt 

Macarrons (s/ou)                   
carbonarà 
Peix fresc al forn amb 
enciam i soja 
Fruita de temporada 

Crema d’espinacs i                   
formatge 
Pollastre amb llorer, all i 
llimona amb xips 
Fruita de temporada 

Cigrons ECO patata i oli 
d’oliva. 
Botifarra al forn amb  
enciam i blat de moro 
Fruita de temporada 

Dilluns 30     

Espirals (s/ou) a l’anglesa 
(mantega, all i orenga) 
Estofat de gall dindi al 
curri amb pèsols i                
xampinyons 

Fruita de temporada 

    



 

 

 
 

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.  

   Dijous 12 Divendres 13 

   Espaguetis  ECO napolitana 
Gall dindi arrebossat amb 
enciam i pastanaga 
Fruita de temporada 

Ensaladilla russa (fresca) 

Pollastre a la “chilindrón “ 
amb arròs 
Fruita de temporada 

Dilluns 16 Dimarts 17 Dimecres 18 Dijous 19 Divendres 20 

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

Truita a la francesa amb 
enciam i quinoa 
Fruita de temporada 

Fideuà de verdures 
Gall dindi arrebossat amb 
tomàquet i espàrrecs 
Fruita de temporada 

Amanida de patata, tomà-
quet, olives i ou dur 

Pinxos de pollastre amb 
enciam i blat de moro 
Iogurt 

Arròs integral ECO amb 
tomàquet 
Gall dindi al forn amb            
enciam i soja 
Fruita de temporada 

Mongeta tendra i patates 
Hamburguesa de vedella 
amb samfaina 
Fruita de temporada 

Dilluns 23 Dimarts 24 Dimecres 25 Dijous 26 Divendres 27 

Arròs amb xampinyons 
Gall dindi arrebossat amb 
tomàquet i remolatxa 
Fruita de temporada 

Trinxat de patata amb col 
i bacó 
Truita amb formatge i 
enciam amb pastanaga 
Iogurt 

Macarrons carbonarà 
Gall dindi al forn amb  
enciam i soja 
Fruita de temporada 

Crema d’espinacs i                  
formatge 
Pollastre amb llorer, all i 
llimona amb xips 
Fruita de temporada 

Cigrons ECO patata, ou 
dur i oli d’oliva. 
Botifarra al forn amb  
enciam i blat de moro 
Fruita de temporada 

Dilluns 30     

Espirals a l’anglesa 
(mantega, all i orenga) 
Estofat de gall dindi al 
curri amb pèsols i                  
xampinyons 

Fruita de temporada 

    



 

 

 
 

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.  

   Dijous 12 Divendres 13 

   Espaguetis (150g=3R) ECO 
napolitana 

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

Fruita de temporada (1R) 

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

Pollastre a la “chilindrón “  
amb arròs (38g=1R) 

Fruita de temporada (1R) 

Dilluns 16 Dimarts 17 Dimecres 18 Dijous 19 Divendres 20 

Amanida de llenties 
(150g=3R) 

Truita a la francesa amb 
enciam i quinoa (48g=1R) 

Fruita de temporada (1R) 

Fideuà  (150g=3R) amb gall 
dindi i costelles 

Calamars a la andalusa 
(15g pa rallat o farina 
=1R) / Peix arrebossat 
amb tomàquet i espàrrecs 

Fruita de temporada (1R) 

Amanida de patata,      
tonyina, tomàquet, olives i 
ou dur (150g=3R) 

Pinxos de pollastre amb 
enciam i blat de moro 
(25g=0.5R) 

Iogurt  (1.5R) 

Arròs integral (152g=4R) 
ECO amb tomàquet 

Peix fresc al forn amb  
enciam i tomàquet 

Fruita de temporada (1R) 

Mongeta tendra i patates 
(200g patata=4R) 

Hamburguesa de vedella 
amb samfaina 

Fruita de temporada (1R) 

Dilluns 23 Dimarts 24 Dimecres 25 Dijous 26 Divendres 27 

Risotto (114g=3R) de  
gambes i xampinyons 

Bacallà a la andalusa(15g 
pa rallat o farina =1R)  
amb tomàquet i remolatxa 

Fruita de temporada (1R) 

Trinxat de patata 
(175g=3.5R) amb col i bacó 

Truita amb formatge i 
enciam amb pastanaga 

Iogurt  (1.5R) 

Macarrons (200g=4R)  
carbonarà 

Peix fresc al forn amb 
enciam i tomàquet 

Fruita de temporada (1R) 

Crema d’espinacs i format-
ge (150g patata=3R) 

Pollastre amb llorer, all i 
llimona amb xips (20g=1R) 

Fruita de temporada (1R) 

Cigrons (125g=2.5R) ECO 
patata (50g=1R) , ou dur i 
oli d’oliva. 

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

Fruita de temporada (1R) 

Dilluns 30     

Espirals (150g=3R) a           
l’anglesa (mantega, all i 
orenga) 

Estofat de gall dindi al 
curri amb pèsols 
(100g=1R) i xampinyons 

Fruita de temporada (1R)  

    

5

• 1R de fruita = 100g kiwi, mandarina, 
poma, préssec, taronja, nectarina, 
pera, pinya natural 

• 1R de fruita = 200g meló, maduixes, 
síndria, cireres 

• 1R de fruita = 50g plàtan, raïm 



 

 

 
 

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.  

   Dijous 12 Divendres 13 

   Espaguetis  ECO amb pernil 
dolç 

Anelles de calamar                
empanades amb enciam i 
olives 

Iogurt natural 

Crema de carbassó 

Pollastre planxa amb arròs 

Iogurt natural 

Dilluns 16 Dimarts 17 Dimecres 18 Dijous 19 Divendres 20 

Patata al vapor amb oli 
d’oliva 

Truita a la francesa amb 
enciam i quinoa 

Iogurt natural 

Pasta amb salsa de                
tomàquet 

Calamars a la andalusa 
amb  enciam i cogombre 

Iogurt natural 

Crema de carbassó 

Pinxos de pollastre amb  
enciam i olives 

Iogurt natural 

Arròs ECO amb tonyina 

Peix fresc al forn amb  
enciam i olives 

Iogurt natural 

Mongeta tendra i patates 

Hamburguesa de vedella 
amb  enciam i olives 

Iogurt natural 

Dilluns 23 Dimarts 24 Dimecres 25 Dijous 26 Divendres 27 

Arròs ECO amb pernil 
dolç 

Bacallà a la andalusa amb  
enciam i cogombre 

Iogurt natural 

Trinxat de patata amb col 
i bacó 

Truita amb formatge i  
enciam i olives 

Iogurt natural 

Macarrons carbonarà 

Peix fresc al forn amb  
enciam i olives 

Iogurt natural 

Crema d’espinacs i                   
formatge 

Pollastre amb llorer i xips 

Iogurt natural 

Patata al vapor amb oli 
d’oliva 

Botifarra al forn amb  
enciam i olives 

Iogurt natural 

Dilluns 30     

Espirals a l’anglesa 
(mantega, all i orenga) 

Gall dindi planxa amb   
enciam i olives 

Fruita de temporada 

    



 

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

 

• Pa, cereals o derivats 

• Llet o iogurt 

• Fruita fresca 

   Dijous 12 Divendres 13 

   Arròs amb verdures 

Truita de formatge 
amb amanida verda 

Iogurt 

Amanida de pasta 
(tomàquet, enciam, 
olives) 

Peix blau al forn amb 
ceba i pastanaga 

Fruita de temporada 

Dilluns 16 Dimarts 17 Dimecres 18 Dijous 19 Divendres 20 

Arròs caldós de    
pastanaga 

Pollastre a la       
provençal amb      
tomàquet 

Iogurt 

Minestra de verdures 

Truita de formatge 
amb amanida verda 

Fruita de temporada 

Amanida de llenties 

Peix blanc al forn amb 
juliana de verdures 

Fruita de temporada 

Gaspatxo amb rostes 

Llom planxa amb    
patata al caliu 

Iogurt 

Amanida de pasta 

Crestes de tonyina al 
forn amb pipirrana de 
tomàquet 

Fruita de temporada 

Dilluns 23 Dimarts 24 Dimecres 25 Dijous 26 Divendres 27 

Wok de quinoa amb 
verduretes 

Gall dindi a la toscana 

Fruita de temporada 

Amanida de llenties 
(olives, tomàquet, 
enciam) 

Peix blanc a la planxa 
amb tomàquet al forn 

Fruita de temporada 

PLAT ÚNIC 

Patata farcida de 
verdures i ou al forn 
amb toc de formatge 
gratinat 

Iogurt 

Arròs de pastanaga 

Peix blau a la planxa 
amb carbassó 

Fruita de temporada 

Mil fulles de        
tomàquet, carbassó 
planxa i mozzarella 

Pollastre al forn amb 
ceba confitada 

Iogurt 

Dilluns 30     

HAMBURGUESA 
D’ARRÒS I       
VERDURA           

(pa, enciam i tomàquet) 

Fruita de temporada 
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RECEPTA DEL MES:  

Elaboració: 

• Renteu i trinxeu la verdura  

• Feu-la sofregir en una paella amb un fil d’oli com si fos una samfaina. 

• Escorreu-la i reserveu-la.  

• Barregeu l’arròs amb la verdura (mes o menys és la meitat de cada).  

• Doneu-hi forma d’hamburguesa i daureu-la pels dos costats en una paella 
amb una gota d’oli.   

HAMBURGUESA D’ARRÒS I VERDURA 

Ingredients: 

Arròs blanc cuit 

Restes de verdures (carbassó, pebrots, alls tendres, ceba, pastanaga...) 

Oli d’oliva 

Sal 

Espècies opcionals (orenga, julivert, curri...)  

Font: Fundació Alicia 


