
 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437-B  

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

Treballem conjuntament amb Cesnut Nutrició per oferir-vos la màxima qualitat dietètica en la  programació dels nostres menús . 

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). 

El peix fresc que es servirà serà segons       
mercat, entre ells poden ser: filet de lluç,      
llobarro, orada, bacallà, fogoner, seitó. 

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

Iogurt sense sucre a elecció del centre. 

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.  

    Divendres 8 

  

 

 Macarrons amb tomàquet  
formatge 

Calamars a la romana amb 
enciam i blat de moro 
 
Fruita de temporada 

Dilluns 11 

Dia de la proteïna vegetal 
Dimarts 12 Dimecres 13 Dijous 14 Divendres 15 

Crema de porros 

Hamburguesa de llenties amb 
enciam i quinoa 

Fruita de temporada 

Paella mixta 

Truita a la francesa amb  
tomàquet i pastanaga fresca 
ratllada 

Fruita de temporada 

Brou d’au pasta ecològica 

Peix fresc amb enciam i           
olives 

Iogurt 

Mongeta vermella estofada 
amb arròs i coriandre 

Mandonguilles de vedella amb 
salsa de tomàquet i patates 
xips 

Fruita de temporada 

Bròquil fresc amb patates 

Broqueta de pollastre amb 
enciam i soja 

Fruita de temporada 

Dilluns 18 Dimarts 19 Dimecres 20 Dijous 21 Divendres 22 

Arròs integral amb tomàquet 

Filet de lluç al forn amb all i 
julivert amb enciam i blat de 
moro 

Fruita de temporada 

Mongeta tendra amb patata 

Pollastre amb poma al forn i 
amanida d’enciam i pastanaga 
fresca ratllada 

Fruita de temporada 

  

Pèsols saltats amb pernil i 
ceba 

Escalopa de llom amb         
tomàquet i remolatxa 

Fruita de temporada 

Espaguetis al pesto 

Peix fresc al forn amb          
samfaina 

Fruita de temporada 

  

Crema de verdures de         
temporada 

Truita a la francesa amb  
formatge i amanida de           
tomàquet, quinoa i cigrons 
amb vinagreta 

Iogurt 

Dilluns 25 Dimarts 26 Dimecres 27 Dijous 28 Divendres 29 

Coliflor fresc amb patata i oli 
d’oliva 

Costelles de porc BBK amb 
tomàquet i remolatxa 

Fruita de temporada 

Llenties eco estofades amb 
verdures 

Lluç orli amb enciam i quinoa 

Fruita de temporada 

Arròs a la milanesa 

Gall dindi estofat al curri amb 
xampinyons i pastanaga 

Fruita de temporada 

Brou de galets amb cigrons 

Truita de patates amb             
tomàquet i espàrrecs 

Fruita de temporada 

Crema de carbassa i moniato 
fresc 

Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro 

Iogurt 

 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437-B  

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

Treballem conjuntament amb Cesnut Nutrició per oferir-vos la màxima qualitat dietètica en la  programació dels nostres menús . 

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). 

El peix fresc que es servirà serà segons       
mercat, entre ells poden ser: filet de lluç,      
llobarro, orada, bacallà, fogoner, seitó. 

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

Iogurt sense sucre a elecció del centre. 

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.  

    Divendres 8 

  

 

 Macarrons (s/gluten) amb 
tomàquet  formatge 

Fingers de peix sense gluten 
amb enciam i blat de moro 

Fruita de temporada 

Dilluns 11 

Dia de la proteïna vegetal 
Dimarts 12 Dimecres 13 Dijous 14 Divendres 15 

Crema de porros 

Llenties saltejades amb          
verdures i tomàquet amb 
enciam i quinoa 

Fruita de temporada 

Paella mixta 

Truita a la francesa amb  
tomàquet i pastanaga fresca 
ratllada 

Fruita de temporada 

Brou d’au pasta (s/gluten) 

Peix fresc amb enciam i olives 

Iogurt 

Mongeta vermella estofada 
amb arròs i coriandre 

Mandonguilles de vedella (s/
gluten) amb salsa de tomàquet 
i patates xips 

Bròquil fresc amb patates 

Broqueta de pollastre amb 
enciam i soja 

Fruita de temporada 

Dilluns 18 Dimarts 19 Dimecres 20 Dijous 21 Divendres 22 

Arròs integral amb tomàquet 

Filet de lluç al forn amb all i 
julivert amb enciam i blat de 
moro 

Fruita de temporada 

Mongeta tendra amb patata 

Pollastre amb poma al forn i 
amanida d’enciam i pastanaga 
fresca ratllada 

Fruita de temporada 

  

Pèsols saltats amb pernil i 
ceba 

Escalopa de llom* amb           
tomàquet i remolatxa 

Fruita de temporada 

Espaguetis (s/gluten)  al pesto 
(s/gluten) 

Peix fresc al forn amb samfai-
na 

Fruita de temporada 

  

Crema de verdures de         
temporada 

Truita a la francesa amb  
formatge i amanida de          
tomàquet, quinoa i cigrons 
amb vinagreta (s/gluten) 

Iogurt 

Dilluns 25 Dimarts 26 Dimecres 27 Dijous 28 Divendres 29 

Coliflor fresc amb patata i oli 
d’oliva 

Costelles de porc al forn amb 
tomàquet i remolatxa 

Fruita de temporada 

Llenties eco estofades amb 
verdures 

Lluç arrebossat* amb enciam 
i quinoa 

Fruita de temporada 

Arròs a la milanesa 

Gall dindi estofat al curri amb 
xampinyons i pastanaga 

Fruita de temporada 

Brou de galets (s/gluten) amb 
cigrons 

Truita de patates amb        
tomàquet i espàrrecs 

Fruita de temporada 

Crema de carbassa i moniato 
fresc 

Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro 

Iogurt 

 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437-B  

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

Treballem conjuntament amb Cesnut Nutrició per oferir-vos la màxima qualitat dietètica en la  programació dels nostres menús . 

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). 

El peix fresc que es servirà serà segons       
mercat, entre ells poden ser: filet de lluç,      
llobarro, orada, bacallà, fogoner, seitó. 

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.  

    Divendres 8 

  

 

 Macarrons amb tomàquet 

Fingers de peix sense gluten 
amb enciam i blat de moro 
 
Fruita de temporada 

Dilluns 11 

Dia de la proteïna vegetal 
Dimarts 12 Dimecres 13 Dijous 14 Divendres 15 

Crema de porros (s/lactosa ni 
plv) 

Hamburguesa de kale amb 
enciam i quinoa 

Fruita de temporada 

Paella mixta 

Truita a la francesa amb  
tomàquet i pastanaga fresca 
ratllada 

Fruita de temporada 

Brou d’au pasta ecològica 

Peix fresc amb enciam i olives 

Iogurt de soja 

Mongeta vermella estofada 
amb arròs i coriandre 

Llom  amb salsa de tomàquet i 
patates xips 

Fruita de temporada 

Bròquil fresc amb patates 

Broqueta de pollastre amb 
enciam i soja 

Fruita de temporada 

Dilluns 18 Dimarts 19 Dimecres 20 Dijous 21 Divendres 22 

Arròs integral amb tomàquet 

Filet de lluç al forn amb all i 
julivert amb enciam i blat de 
moro 

Fruita de temporada 

Mongeta tendra amb patata 

Pollastre amb poma al forn i 
amanida d’enciam i pastanaga 
fresca ratllada 

Fruita de temporada  

Pèsols saltats amb pernil i 
ceba 

Escalopa de llom* amb           
tomàquet i remolatxa 

Fruita de temporada 

Espaguetis al pesto (s/
formatge)  

Peix fresc al forn amb           
samfaina 

Fruita de temporada  

Crema de verdures de           
temporada (s/lactosa ni plv) 

Truita a la francesa i amanida 
de tomàquet, quinoa i cigrons 
amb vinagreta 

Iogurt de soja 

Dilluns 25 Dimarts 26 Dimecres 27 Dijous 28 Divendres 29 

Coliflor fresc amb patata i oli 
d’oliva 

Costelles de porc al forn amb 
tomàquet i remolatxa 

Fruita de temporada 

Llenties eco estofades amb 
verdures 

Lluç arrebossat* amb enciam 
i quinoa 

Fruita de temporada 

Arròs amb tomàquet 

Gall dindi estofat al curri     
(s/lactosa ni plv) amb       
xampinyons i pastanaga 

Fruita de temporada 

Brou de galets amb cigrons 

Truita de patates amb              
tomàquet i espàrrecs 

Fruita de temporada 

Crema de carbassa i moniato 
fresc (s/lactosa ni plv) 

Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro 

Iogurt de soja 

 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437-B  

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

Treballem conjuntament amb Cesnut Nutrició per oferir-vos la màxima qualitat dietètica en la  programació dels nostres menús . 

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). 

El peix fresc que es servirà serà segons       
mercat, entre ells poden ser: filet de lluç,      
llobarro, orada, bacallà, fogoner, seitó. 

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

Iogurt sense sucre a elecció del centre. 

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.  

    Divendres 8 

  

 

 Macarrons (s/ou) amb          
tomàquet  formatge 

Fingers de peix sense gluten 
amb enciam i blat de moro 
 
Fruita de temporada 

Dilluns 11 

Dia de la proteïna vegetal 
Dimarts 12 Dimecres 13 Dijous 14 Divendres 15 

Crema de porros 

Hamburguesa de kale amb 
enciam i quinoa 

Fruita de temporada 

Paella mixta 

Gall dindi planxa amb         
tomàquet i pastanaga fresca 
ratllada 

Fruita de temporada 

Brou d’au pasta (s/ou)         
ecològica 

Peix fresc amb enciam i olives 

Iogurt 

Mongeta vermella estofada 
amb arròs i coriandre 

Mandonguilles de vedella (s/
ou) amb salsa de tomàquet i 
patates xips 

Fruita de temporada 

Bròquil fresc amb patates 

Broqueta de pollastre amb 
enciam i soja 

Fruita de temporada 

Dilluns 18 Dimarts 19 Dimecres 20 Dijous 21 Divendres 22 

Arròs integral amb tomàquet 

Filet de lluç al forn amb all i 
julivert amb enciam i blat de 
moro 

Fruita de temporada 

Mongeta tendra amb patata 

Pollastre amb poma al forn i 
amanida d’enciam i pastanaga 
fresca ratllada 

Fruita de temporada 

  

Pèsols saltats amb pernil i 
ceba 

Escalopa de llom* amb         
tomàquet i remolatxa 

Fruita de temporada 

Espaguetis (s/ou)  al pesto 

Peix fresc al forn amb          
samfaina 

Fruita de temporada 

  

Crema de verdures de            
temporada 

Gall dindi planxa i amanida de 
tomàquet, quinoa i cigrons 
amb vinagreta 

Iogurt 

Dilluns 25 Dimarts 26 Dimecres 27 Dijous 28 Divendres 29 

Coliflor fresc amb patata i oli 
d’oliva 

Costelles de porc al forn amb 
tomàquet i remolatxa 

Fruita de temporada 

Llenties eco estofades amb 
verdures 

Lluç arrebossat* amb enciam 
i quinoa 

Fruita de temporada 

Arròs a la milanesa (s/ou) 

Gall dindi estofat al curri amb 
xampinyons i pastanaga 

Fruita de temporada 

Brou de galets (s/ou)  amb 
cigrons 

Pollastre planxa amb tomàquet 
i espàrrecs 

Fruita de temporada 

Crema de carbassa i moniato 
fresc 

Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro 

Iogurt 

 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437-B  

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

Treballem conjuntament amb Cesnut Nutrició per oferir-vos la màxima qualitat dietètica en la  programació dels nostres menús . 

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. 

Iogurt sense sucre a elecció del centre. 

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.  

    Divendres 8 

  

 

 Macarrons amb tomàquet  
formatge 

Pollastre arrebossat amb 
enciam i blat de moro 
 
Fruita de temporada 

Dilluns 11 

Dia de la proteïna vegetal 
Dimarts 12 Dimecres 13 Dijous 14 Divendres 15 

Crema de porros 

Hamburguesa de kale amb 
enciam i quinoa 

Fruita de temporada 

Arròs amb tomàquet 

Truita a la francesa amb to-
màquet i pastanaga fresca 
ratllada 

Fruita de temporada 

Brou d’au pasta ecològica 

Gall dindi planxa amb enciam i 
olives 

Iogurt 

Mongeta vermella estofada 
amb arròs i coriandre 

Mandonguilles de vedella amb 
salsa de tomàquet i patates 
xips 

Fruita de temporada 

Bròquil fresc amb patates 

Broqueta de pollastre amb 
enciam i soja 

Fruita de temporada 

Dilluns 18 Dimarts 19 Dimecres 20 Dijous 21 Divendres 22 

Arròs integral amb tomàquet 

Gall dindi arrebossat amb 
enciam i blat de moro 

Fruita de temporada 

Mongeta tendra amb patata 

Pollastre amb poma al forn i 
amanida d’enciam i pastanaga 
fresca ratllada 

Fruita de temporada  

Pèsols saltats amb pernil i 
ceba 

Escalopa de llom amb           
tomàquet i remolatxa 

Fruita de temporada 

Espaguetis al pesto 

Pollastre al forn amb samfaina 

Fruita de temporada  

Crema de verdures de            
temporada 

Truita a la francesa amb  
formatge i amanida de             
tomàquet, quinoa i cigrons 
amb vinagreta 

Iogurt 

Dilluns 25 Dimarts 26 Dimecres 27 Dijous 28 Divendres 29 

Coliflor fresc amb patata i oli 
d’oliva 

Costelles de porc BBK amb 
tomàquet i remolatxa 

Fruita de temporada 

Llenties eco estofades amb 
verdures 

Pollastre arrebossat amb 
enciam i quinoa 

Fruita de temporada 

Arròs a la milanesa 

Gall dindi estofat al curri amb 
xampinyons i pastanaga 

Fruita de temporada 

Brou de galets amb cigrons 

Truita de patates amb             
tomàquet i espàrrecs 

Fruita de temporada 

Crema de carbassa i moniato 
fresc 

Pollastre al forn amb enciam i 
blat de moro 

Iogurt 

 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437-B  

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

Treballem conjuntament amb Cesnut Nutrició per oferir-vos la màxima qualitat dietètica en la  programació dels nostres menús . 

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, llegums, cereals, làctics). 

El peix fresc que es servirà serà segons       
mercat, entre ells poden ser: filet de lluç,      
llobarro, orada, bacallà, fogoner, seitó. 

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

Iogurt sense sucre a elecció del centre. 

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.  

    Divendres 8 

  

 

 Macarrons amb formatge 

Peix planxa amb enciam i co-
gombre 
 
Iogurt natural sense sucre 

Dilluns 11 

Dia de la proteïna vegetal 
Dimarts 12 Dimecres 13 Dijous 14 Divendres 15 

Crema de carbassó 

Pollastre planxa amb enciam i 
quinoa 

Iogurt natural sense sucre 

Arròs amb oli d’oliva i orenga 

Truita a la francesa amb  
enciam i cogombre 

Iogurt natural sense sucre 

Brou d’au pasta ecològica 

Peix fresc amb enciam i olives 

Iogurt natural sense sucre 

Patates amb oli d’oliva i orenga 

Llom planxa amb patates xips 

Iogurt natural sense sucre 

Bròquil fresc amb patates 

Broqueta de pollastre amb 
enciam i cogombre 

Iogurt natural sense sucre 

Dilluns 18 Dimarts 19 Dimecres 20 Dijous 21 Divendres 22 

Arròs amb oli d’oliva i orenga 

Peix planxa amb enciam i  
cogombre 

Iogurt natural sense sucre 

Mongeta tendra amb patata 

Pollastre al forn i amanida  
enciam i cogombre 

Iogurt natural sense sucre 

Patates amb oli d’oliva i             
orenga 

Llom a la planxa amb enciam i 
cogombre 

Iogurt natural sense sucre 

Espaguetis amb tonyina 

Peix fresc al forn amb           
samfaina 

Iogurt natural sense sucre 

Crema de  carbassó 

Truita a la francesa amb  
formatge i  enciam, quinoa i 
cogombre 

Iogurt natural sense sucre 

Dilluns 25 Dimarts 26 Dimecres 27 Dijous 28 Divendres 29 

Coliflor fresc amb patata i oli 
d’oliva 

Costelles de porc forn amb 
enciam i cogombre 

Iogurt natural sense sucre 

Patates amb oli d’oliva i oren-
ga 

Lluç planxa amb enciam i  
quinoa 

Iogurt natural sense sucre 

Arròs amb oli d’oliva i orenga 

Gall dindi planxa amb             
xampinyons 

Iogurt natural sense sucre 

Brou de galets amb cigrons 

Truita de patates amb  enciam 
i cogombre 

Iogurt natural sense sucre 

Crema de  carbassó 

Peix fresc al forn amb enciam 
i olives 

Iogurt natural sense sucre 

 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26.12437-B  

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

Treballem conjuntament amb Cesnut Nutrició per oferir-vos la màxima qualitat dietètica en la  programació dels nostres menús . 

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). 

El peix fresc que es servirà serà segons       
mercat, entre ells poden ser: filet de lluç,      
llobarro, orada, bacallà, fogoner, seitó. 

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

Iogurt sense sucre a elecció del centre. 

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.  

    Divendres 8 

  

 

 Macarrons (100g=2R)  amb 
tomàquet  formatge 

Fingers de peix sense gluten 
(3 unitats=2R) amb enciam i 
cogombre 
 
Fruita de temporada (1R) 

Dilluns 11 

Dia de la proteïna vegetal 
Dimarts 12 Dimecres 13 Dijous 14 Divendres 15 

Crema de porros (150g=3R) 

Pollastre planxa amb enciam i 
quinoa (48g=1R) 

Fruita de temporada(1R) 

Paella mixta (152g=4R) 

Truita a la francesa amb  
tomàquet i pastanaga fresca 
ratllada 

Fruita de temporada(1R) 

Brou d’au pasta(150g=3R)  
ecològica 

Peix fresc amb enciam i olives 
+ Pa (10g=0,5R) 

Iogurt(1.5R) 

Mongeta vermella (100g=2R) 
estofada amb arròs (38g=1R) i 
coriandre 

Mandonguilles de vedella amb 
molt poca salsa de tomàquet i 
patates xips (20g=1R) 

Fruita de temporada(1R) 

Bròquil fresc amb patates 
(200g=4R) 

Broqueta de pollastre amb 
enciam i olives 

Fruita de temporada(1R) 

Dilluns 18 Dimarts 19 Dimecres 20 Dijous 21 Divendres 22 

Arròs integral (120g=3R) amb 
tomàquet 

Filet de lluç al forn amb all i 
julivert amb enciam i olives 

Pa (20g=1R) 

Fruita de temporada(1R) 

Mongeta tendra amb patata 
(200g=4R) 

Pollastre al forn i amanida 
d’enciam i pastanaga fresca 
ratllada 

Fruita de temporada(1R) 

  

Pèsols (300g=3R) saltats amb 
pernil i ceba  

Escalopa de llom (15 g           
farina=1R) amb tomàquet i 
remolatxa poca 

Fruita de temporada(1R) 

Espaguetis(200g=4R)  amb toc 
de tomàquet 

Peix fresc al forn amb          
samfaina 

Fruita de temporada(1R) 

  

Crema de verdures de        
temporada (125g pata-
ta=2.5R) 

Truita a la francesa amb  
formatge i amanida de          
tomàquet, quinoa(24g=0.5R)  i 
cigrons (25g=0.5R) amb            
vinagreta 

Iogurt(1.5R) 

Dilluns 25 Dimarts 26 Dimecres 27 Dijous 28 Divendres 29 

Coliflor fresc amb patata 
(200g=4R) i oli d’oliva 

Costelles de porc al forn amb 
tomàquet i remolatxa poca 

Fruita de temporada(1R) 

Llenties  (150g=3R) eco        
estofades amb verdures 

Lluç arrebossat (15g             
farina=1R) amb enciam i olives 

Fruita de temporada(1R) 

Arròs (114g=3R) milanesa 
(100g pèsols =1R) 

Gall dindi estofat al curri amb 
xampinyons i pastanaga 

Fruita de temporada(1R) 

Brou de galets (100g=2R) amb 
cigrons (50g=1R) 

Truita de patates (50g=1R) 
amb tomàquet i espàrrecs 

Fruita de temporada(1R) 

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

Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro (25g=0,5R) 

Iogurt(1.5R) 

5

 

El gramatge mencionat al menú sempre és en cuit (pasta, patata, arròs,            
llegums, cereals , etc) 

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

pera, pinya natural, cireres 

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

• 1R de fruita = 50g plàtan, raïm 

Les racions pautades han estat extretes de la Fudanción para la Diabetes. 



 

 

 
 

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.  

• Pa, galetes o cereals d’esmorzar 

• Llet, iogurt o formatge 

• Fruites o suc 

• Pa, galetes o cereals 

• Pa amb embotits, xocolata, formatge 
(adapta el teu berenar a la teva activitat 
física de la tarda, els dies que facis esport 
berena més per poder tenir  energia). 

• Llet, iogurt, formatge/fruita o suc 

Ingredients (per a 2 persones) 

2 Albergínies 

1 llimona 

1 dent d’all 

oli 

Sal 

Pebre Vermell 

Cumí 

1 cullerada de Tahín 

Preparació 

• Tallem dues albergínies per la meitat. Fem uns talls a la carn de l ’albergínia en 
vertical i horitzontal i hi posem sal. Servirà perquè l’albergínia sui, perdi l’a-
margor i aigua. 

• Posem les albergínies al forn durant 30 min. 

• Quan les traiem del forn les pelem i les trossegem. En un vol, hi posem l ’alber-
gínia, una cullerada de tahin, el suc de mitja llimona, una dent d’all i sal al gust. 
Ho passem pel minipimer. 

• Al servir l’hummus, l’amanim amb oli d’oliva , pebre vermell i comí. 

Font: Fundació Alicia 

    Divendres 8 

  

 

 Crema de llegums amb  
verdures de temporada 

Truita de carbassó amb 
amanida verda  

Fruita de temporada /
Iogurt  

Dilluns 11 Dimarts 12 Dimecres 13 Dijous 14 Divendres 15 

Pèsols ofegats 
Peix blanc amb all i julivert i 
amanida caprese 
Fruita de temporada 

Pastís de patata, carbassó, 
ceba i tomàquet 
Llom a la planxa amb            
barreja d’enciams 
Fruita de temporada /
Iogurt 

Quinoa amb verdures 
Tires de pollastre al forn 
amb hummus de pebrot i 
crudités 
Fruita de temporada 

Sopa de peix amb arròs 
Peix blau al forn amb herbes 
provençals i carbassó 
Fruita de temporada /Iogurt 

Crema de verdures de  
temporada amb rostes de pa 
Truita de formatge amb 
amanida verda 
Fruita de temporada 

Dilluns 18 Dimarts 19 Dimecres 20 Dijous 21 Divendres 22 

HUMMUS D’ALBERGÍNIA  

amb bastonets de pastanaga 
i api 
Pollastre al forn amb escali-
vada 
Fruita de temporada /
Iogurt 

Arròs amb salsa casolana de 
tomàquet 
Peix blau a la planxa amb 
xampinyons saltejats 
Fruita de temporada /
Iogurt 
  

Sopa minestrone 
Truita de verdures amb 
amanida 
Fruita de temporada 

Vichyssoise amb toc de 
parmesà 
Vedella a la planxa amb         
patata al  caliu 
Fruita de temporada 
  

Llenties saltejades amb 
verdures i arròs integral 
Peix blanc al forn amb  
tomàquet gratinat 
Fruita de temporada 

Dilluns 25 Dimarts 26 Dimecres 27 Dijous 28 Divendres 29 

Cigrons saltats amb         
tomàquet, ceba, pebrot i 
panses 
Truita de pernil dolç amb 
amanida verda 
Fruita de temporada /
Iogurt 

Sopa de brou amb pasta 
Gall dindi al forn amb llit de 
porro, pastanaga i carbassó 
Fruita de temporada 

PLAT ÚNIC 
Gnocchi amb salsa de          
verdures i daus de peix 
blanc i amanida 
Fruita de temporada /
Iogurt 

Arròs tres delícies 
Peix blau a la planxa amb 
rodanxes d’albergínia          
arrebossades 
Fruita de temporada 

Amanida verda 
Carbassó farcit de verdures 
i pollastre amb toc de       
beixamel 
Fruita de temporada 
  

RECEPTA DEL MES: 

HUMMUS D’ALBERGÍNIA 


