
 

 

 
 

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. Utilització de sal 
iodada per l’elaboració dels nostres plats. 

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 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

Mongeta tendra i patata 

Truita francesa amb enciam i 
pastanaga fresca ratllada 

Fruita de temporada  

  

Crema de llegums 

Pollastre amb allada i amanida 
d’enciam i blat de moro 

Fruita de temporada  

Arròs ECO tres delícies 
(pastanaga, pèsols i blat de 
moro) 
Tires de calamar arrebossat 
amb enciam i olives 
Fruita de temporada 

Mongetes seques saltejades 
amb bacó 
Botifarra amb tomàquet i  
quinoa 
Fruita de temporada 

Espaguetis amb pesto 
Peix fresc al forn amb       
samfaina 
Iogurt 

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

FESTA 

Coliflor amb patates 

Bacallà arrebossat (casolà)  
amb tomàquet i remolatxa 

Fruita de temporada 

Brou d’au amb pasta 

Truita de patates amb enciam 
i olives 

Fruita de temporada 

Paella de verdures 

Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro 

Iogurt  

Cigrons ECO amb patata, ou 
dur i oli d’oliva 

Broqueta de pollastre amb 
enciam i soja 

Fruita de temporada 

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

Bledes fresques amb patata i 
oli d’oliva 
Costella amb mel i            
mostassa-amanida de          
tomàquet i espàrrecs 
Fruita de temporada 

Llenties estofades amb     
verdures 
Truita de formatge amb  
enciam i pastanaga fresca 
Fruita de temporada 

Crema de carbassó ECO 
Pollastre amb salsa i arròs 
pilaf 
Fruita de temporada 

Tallarines amb salsa de soja i 
verdures (ceba, carbassó i 
pastanaga) 
Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro 
Iogurt 

Pèsols amb patata saltats 
amb ceba 
Gall dindi estofat amb         
pastanaga i xampinyons 
Fruita de temporada 

Dilluns 22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26 

Arròs amb tomàquet 
Calamars a la romana amb 
enciam i pastanaga fresca 
ratllada 
Fruita de temporada 

Mongetes vermelles         
estofades amb carbassa i 
coriandre 
Escalopa de pollastre (casolà)  
amb enciam i quinoa 
Fruita de temporada 

Crema de verdures de           
temporada 
Truita de pernil dolç amb 
tomàquet i olives 
Fruita de temporada 

Sopa de galets ECO 

Mandonguilles amb tomàquet i 
patates xips 

Fruita de temporada 

Trinxat de col i patata 

Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro 

Iogurt 

  

Dilluns 29 Dimarts 30 Dimecres 31   

SETMANA SANTA 

  

  

  



 

 

 
 

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. Utilització de sal 
iodada per l’elaboració dels nostres plats. 

*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 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

Mongeta tendra i patata 

Truita francesa amb enciam i 
pastanaga fresca ratllada 

Fruita de temporada  

  

Crema de llegums 

Pollastre amb allada i amanida 
d’enciam i blat de moro 

Fruita de temporada  

Arròs ECO tres delícies 
(pastanaga, pèsols i blat de 
moro) 
Fingers de peix sense gluten 
amb enciam i olives 
Fruita de temporada 

Mongetes seques saltejades 
amb bacó 
Botifarra amb tomàquet i     
quinoa 
Fruita de temporada 

Espaguetis (s/gluten) amb 
pesto (s/gluten) 
Peix fresc al forn amb        
samfaina 
Iogurt 

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

FESTA 

Coliflor amb patates 

Bacallà arrebossat* (casolà)  
amb tomàquet i remolatxa 

Fruita de temporada 

Brou d’au amb pasta            
(s/gluten) 

Truita de patates amb enciam 
i olives 

Fruita de temporada 

Paella de verdures 

Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro 

Iogurt  

Cigrons ECO amb patata, ou 
dur i oli d’oliva 

Broqueta de pollastre amb 
enciam i soja 

Fruita de temporada  

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

Bledes fresques amb patata i 
oli d’oliva 
Costella al forn amanida de 
tomàquet i espàrrecs 
Fruita de temporada 

Llenties estofades amb    
verdures 
Truita de formatge amb   
enciam i pastanaga fresca 
Fruita de temporada 

Crema de carbassó ECO 
Pollastre amb salsa i arròs 
pilaf 
Fruita de temporada 

Tallarines (s/gluten) amb salsa 
de soja (s/gluten) i verdures 
(ceba, carbassó i pastanaga) 
Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro 
Iogurt 

Pèsols amb patates saltats 
amb ceba 
Gall dindi estofat amb          
pastanaga i xampinyons 
Fruita de temporada 

Dilluns 22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26 

Arròs amb tomàquet 
Fingers de peix sense gluten 
amb enciam i pastanaga         
fresca ratllada 
Fruita de temporada 

Mongetes vermelles            
estofades amb carbassa i 
coriandre 
Escalopa* de pollastre 
(casolà)  amb enciam i quinoa 
Fruita de temporada  

Crema de verdures de        
temporada 
Truita de pernil dolç amb 
tomàquet i olives 
Fruita de temporada 

Sopa de galets (s/gluten) 

Mandonguilles (s/gluten) amb 
tomàquet i patates xips 

Fruita de temporada 

Trinxat de col i patata 

Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro 

Iogurt  

Dilluns 29 Dimarts 30 Dimecres 31   

SETMANA SANTA 

  

  

  



 

 

 
 

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. Utilització de sal 
iodada per l’elaboració dels nostres plats. 

*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 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

Mongeta tendra i patata 

Truita francesa amb enciam i 
pastanaga fresca ratllada 

Fruita de temporada  

  

Crema de llegums (s/lactosa 
ni plv) 

Pollastre amb allada i amanida 
d’enciam i blat de moro 

Fruita de temporada  

Arròs ECO tres delícies 
(pastanaga, pèsols i blat de 
moro) 
Fingers de peix sense gluten 
amb enciam i olives 
Fruita de temporada 

Mongetes seques saltejades 
amb bacó (s/lactosa ni plv)/all 
i julivert 
Botifarra (s/lactosa ni plv) 
amb tomàquet i quinoa. 
Fruita de temporada 

Espaguetis amb pesto 
Peix fresc al forn amb        
samfaina 
Iogurt de soja 

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

FESTA 

Coliflor amb patates 

Bacallà arrebossat* (casolà)  
amb tomàquet i remolatxa 

Fruita de temporada 

Brou d’au amb pasta 

Truita de patates amb enciam 
i olives 

Fruita de temporada 

Paella de verdures 

Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro 

Iogurt  de soja  

Cigrons ECO amb patata, ou 
dur i oli d’oliva 

Broqueta de pollastre amb 
enciam i soja 

Fruita de temporada  

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

Bledes fresques amb patata i 
oli d’oliva 
Costella al forn amb amanida 
de tomàquet i espàrrecs 
Fruita de temporada 

Llenties estofades amb         
verdures 
Truita francesa amb enciam i 
pastanaga fresca 
Fruita de temporada 

Crema de carbassó ECO        
(s/lactosa ni plv) 
Pollastre amb salsa (s/lactosa 
ni plv) i arròs blanc 
Fruita de temporada 

Tallarines amb salsa de soja i 
verdures (ceba, carbassó i 
pastanaga) 
Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro 
Iogurt de soja 

Pèsols amb patata saltats 
amb ceba 
Gall dindi estofat amb           
pastanaga i xampinyons 
Fruita de temporada 

Dilluns 22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26 

Arròs amb tomàquet 
Fingers de peix sense gluten 
amb enciam i pastanaga       
fresca ratllada 
Fruita de temporada 

Mongetes vermelles          
estofades amb carbassa i 
coriandre 
Escalopa* de pollastre 
(casolà)  amb enciam i quinoa 
Fruita de temporada  

Crema de verdures de          
temporada (s/lactosa ni plv) 
Truita de pernil dolç (s/
lactosa ni plv)  amb tomàquet 
i olives 
Fruita de temporada 

Sopa de galets ECO 

Llom amb tomàquet i patates 
xips 

Fruita de temporada 

Trinxat de col i patata 

Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro 

Iogurt de soja  

Dilluns 29 Dimarts 30 Dimecres 31   

SETMANA SANTA 

  

  

  



 

 

 
 

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. Utilització de sal 
iodada per l’elaboració dels nostres plats. 

*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 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

Mongeta tendra i patata 

Gall dindi planxa amb enciam i 
pastanaga fresca ratllada 

Fruita de temporada  

  

Crema de llegums 

Pollastre amb allada i amanida 
d’enciam i blat de moro 

Fruita de temporada  

Arròs ECO tres delícies 
(pastanaga, pèsols i blat de 
moro) 
Fingers de peix sense gluten 
amb enciam i olives 
Fruita de temporada 

Mongetes seques saltejades 
amb bacó 
Botifarra amb tomàquet i  
quinoa. 
Fruita de temporada 

Espaguetis (s/ou) amb pesto 
Peix fresc al forn amb         
samfaina 
Iogurt 

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

FESTA 

Coliflor amb patates 

Bacallà arrebossat* (casolà)  
amb tomàquet i remolatxa 

Fruita de temporada 

Brou d’au amb pasta (s/ou) 

Gall dindi planxa amb enciam i 
olives 

Fruita de temporada 

Paella de verdures 

Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro 

Iogurt  

Cigrons ECO amb patata,  i oli 
d’oliva 

Broqueta de pollastre amb 
enciam i soja 

Fruita de temporada 

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

Bledes fresques amb patata i 
oli d’oliva 
Costella amb mel i mostassa-
amanida de tomàquet i        
espàrrecs 
Fruita de temporada 

Llenties estofades amb      
verdures 
Peix planxa amb enciam i  
pastanaga fresca 
Fruita de temporada 

Crema de carbassó ECO 
Pollastre amb salsa i arròs 
pilaf 
Fruita de temporada 

Tallarines (s/ou) amb salsa de 
soja i verdures (ceba,         
carbassó i pastanaga) 
Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro 
Iogurt 

Pèsols amb patata saltats 
amb ceba 
Gall dindi estofat amb           
pastanaga i xampinyons 
Fruita de temporada 

Dilluns 22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26 

Arròs amb tomàquet 
Fingers de peix sense gluten 
amb enciam i pastanaga      
fresca ratllada 
Fruita de temporada 

Mongetes vermelles         
estofades amb carbassa i 
coriandre 
Escalopa* de pollastre 
(casolà)  amb enciam i quinoa 
Fruita de temporada 

Crema de verdures de            
temporada 
Peix planxa amb tomàquet i 
olives 
Fruita de temporada 

Sopa de galets (s/ou) 

Mandonguilles (s/ou) amb  
tomàquet i patates xips 

Fruita de temporada 

Trinxat de col i patata 

Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro 

Iogurt  

Dilluns 29 Dimarts 30 Dimecres 31   

SETMANA SANTA 

  

  

  



 

 

 
 

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. Utilització de sal 
iodada per l’elaboració dels nostres plats. 

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 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

Mongeta tendra i patata 

Truita francesa amb enciam i 
pastanaga fresca ratllada 

Fruita de temporada  

  

Crema de llegums 

Pollastre amb allada i amanida 
d’enciam i blat de moro 

Fruita de temporada 

  

Arròs ECO tres delícies 
(pastanaga, pèsols i blat de 
moro) 
Gall dindi arrebossat amb 
enciam i olives 
Fruita de temporada 

Mongetes seques saltejades 
amb bacó 
Botifarra amb tomàquet i  
quinoa 
Fruita de temporada 

Espaguetis amb pesto 
Truita francesa amb samfaina 
Iogurt 

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

FESTA 

Coliflor amb patates 

Pollastre arrebossat (casolà)  
amb tomàquet i remolatxa 

Fruita de temporada 

Brou d’au amb pasta 

Truita de patates amb enciam 
i olives 

Fruita de temporada 

Paella de verdures 

Gall dindi al forn amb enciam i 
blat de moro 

Iogurt  

Cigrons ECO amb patata, ou 
dur i oli d’oliva 

Broqueta de pollastre amb 
enciam i soja 

Fruita de temporada  

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

Bledes fresques amb patata i 
oli d’oliva 
Costella amb mel i                
mostassa-amanida de          
tomàquet i espàrrecs 
Fruita de temporada 

Llenties estofades amb      
verdures 
Truita de formatge amb  
enciam i pastanaga fresca 
Fruita de temporada 

Crema de carbassó ECO 
Pollastre amb salsa i arròs 
pilaf 
Fruita de temporada 

Tallarines amb salsa de soja i 
verdures (ceba, carbassó i 
pastanaga) 
Truita francesa amb enciam i 
blat de moro 
Iogurt 

Pèsols amb patata saltats 
amb ceba 
Gall dindi estofat amb          
pastanaga i xampinyons 
Fruita de temporada 

Dilluns 22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26 

Arròs amb tomàquet 
Truita francesa amb enciam i 
pastanaga fresca ratllada 
Fruita de temporada 

Mongetes vermelles         
estofades amb carbassa i 
coriandre 
Escalopa de pollastre (casolà)  
amb enciam i quinoa 
Fruita de temporada  

Crema de verdures de          
temporada 
Truita de pernil dolç amb 
tomàquet i olives 
Fruita de temporada 

Sopa de galets ECO 

Mandonguilles amb tomàquet i 
patates xips 

Fruita de temporada 

Trinxat de col i patata 

Gall dindi al forn amb enciam i 
blat de moro 

Iogurt  

Dilluns 29 Dimarts 30 Dimecres 31   

SETMANA SANTA 

  

  

  



 

 

 
 

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. Utilització de sal 
iodada per l’elaboració dels nostres plats. 

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 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

Mongeta tendra i patata 

Truita francesa amb enciam i 
cogombre 

Iogurt natural sense sucre  

Crema de patata 

Pollastre planxa i amanida 
d’enciam i cogombre 

Iogurt natural sense sucre 

Arròs ECO 2 delícies (truita, 
pernil dolç) 

Peix planxa amb enciam i  
olives 

Iogurt natural sense sucre 

Patata amb oli i orenga 

Llom amb tomàquet i quinoa. 

Iogurt natural sense sucre 

Espaguetis amb oli i orenga 

Peix fresc al forn amb enciam 
i olives 

Iogurt natural sense sucre 

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

FESTA 

Coliflor amb patates  

Bacallà planxa amb enciam i 
olives 

Iogurt natural sense sucre 

Brou d’au amb pasta 

Truita de patates amb enciam 
i olives 

Iogurt natural sense sucre 

Arròs saltejat amb ceba 

Peix fresc al forn amb enciam 
i cogombre 

Iogurt natural sense sucre 

Patata amb ou dur i oli d’oliva 

Broqueta de pollastre amb 
enciam i cogombre 

Iogurt natural sense sucre 

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

Bledes fresques amb patata i 
oli d’oliva 

Costella al forn amanida       
d’enciam i olives 

Iogurt natural sense sucre 

Patata amb oli i orenga 

Truita de formatge amb  
enciam i cogombre 

Iogurt natural sense sucre 

Crema de carbassó ECO 

Pollastre al forn i arròs blanc 

Iogurt natural sense sucre 

Tallarines amb carbassó 

Peix fresc al forn amb enciam 
i  cogombre 

Iogurt natural sense sucre 

Patata amb oli i orenga 

Gall dindi planxa amb         
xampinyons saltat 

Iogurt natural sense sucre 

Dilluns 22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26 

Arròs amb oli i orenga 

Peix planxa amb enciam i  
cogombre 

Iogurt natural sense sucre 

Patata amb oli i orenga 

Pollastre planxa  amb enciam i 
quinoa 

Iogurt natural sense sucre 

Crema de carbassó 

Truita de pernil dolç amb 
cogombre i olives 

Iogurt natural sense sucre 

Sopa de galets ECO 

Llom planxa amb patates xips 

Iogurt natural sense sucre 

Trinxat de col i patata 

Peix fresc al forn amb enciam 
i  cogombre 

Iogurt natural sense sucre 

Dilluns 29 Dimarts 30 Dimecres 31   

SETMANA SANTA 

  

  

  



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
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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. 

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 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

Mongeta tendra i patata 
(200g=4R) 

Truita francesa amb enciam i 
pastanaga fresca ratllada 

Fruita de temporada(1R)  

  

Crema de llegums (patata 
50g=1R)+ (llegums 125g=2.5R) 

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

Fruita de temporada(1R)  

Arròs (95g=2.5R) ECO tres 
delícies (pastanaga, pèsols i 
blat de moro) i blat de moro 
(25g=0.5R)) 

Fingers de peix sense gluten 
(2.6 unitats=1R) amb enciam i 
olives 

Fruita de temporada(1R) 

Mongetes seques saltejades
(150g=3R) amb bacó 

Botifarra amb tomàquet i  
quinoa (48g=1R) 

Fruita de temporada(1R) 

Espaguetis(175=3.5R) amb 
tomàquet 

Peix fresc al forn amb        
samfaina 

Iogurt(1.5R) 

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

FESTA 

Coliflor amb patates 
(150g=3R) 

Bacallà arrebossat (15g         
farina=1R)  amb tomàquet i 
remolatxa 

Fruita de temporada(1R) 

Brou d’au amb pasta 
(100g=2R) 

Truita de patates (100g=2R)  
amb enciam i olives 

Fruita de temporada(1R) 

Arròs (114g=3R) amb verdures 

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

Iogurt (1.5R) 

  

Cigrons ECO (150g=3R)   amb 
patata (50g=1R)  , ou dur i oli 
d’oliva 

Broqueta de pollastre amb 
enciam i soja 

Fruita de temporada (1R) 

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

Bledes fresques amb patata 
(200g=4R) i oli d’oliva 

Costella al forn-amanida de 
tomàquet i espàrrecs 

Fruita de temporada(1R) 

Llenties (200g=4R)           
estofades amb verdures 

Truita de formatge amb    
enciam i pastanaga fresca 

Fruita de temporada(1R) 

Crema de carbassó ECO 
(150g patata=3R) 

Pollastre amb salsa i arròs 
pila f(38g=1R) 

Fruita de temporada(1R) 

Tallarines (150g=3R)amb i 
verdures (ceba, carbassó i 
pastanaga) 

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

Iogurt(1.5R) 

Pèsols (300g=3R) amb ceba 

Gall dindi estofat amb poca 
pastanaga i xampinyons + Pa 
(20g=1R) 

Fruita de temporada(1R) 

Dilluns 22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26 

Arròs (114g=3R) amb         
tomàquet 

Fingers de peix sense gluten 
(2.6 unitats=1R) amb enciam i 
pastanaga fresca ratllada 

Fruita de temporada(1R) 

Mongetes vermelles  
(100g=2R) estofades amb 
poca carbassa i coriandre 

Escalopa de pollastre (15g 
farina=1R)  amb enciam i  
quinoa (48g=1R) 

Fruita de temporada (1R)  

Crema de verdures de        
temporada (200g patata=4R) 

Truita de pernil dolç amb 
tomàquet i olives 

Fruita de temporada(1R) 

Sopa de galets ECO (100g=2R) 

Mandonguilles amb tomàquet i 
patates xips (20g=1R)+ Pa 
(20g=1R) 

Fruita de temporada(1R) 

Trinxat de col (150g           
patata=3R) 

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

Iogurt(1.5R) 

  

Dilluns 29 Dimarts 30 Dimecres 31   

SETMANA SANTA 

  

  

  

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.  

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 natu-
ral, 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. 

www.fundaciondiabetes.org 

http://www.fundaciondiabetes.org
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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: 

Cigrons cuits (de pot o cuits per 
vosaltres) 

al 

oli d’oliva 

Elaboració: 

• Engegueu el forn perquè estigui calent a uns 200º 

• Netegeu molt bé els cigrons. L’aigua els farà saltar la pell, amb una mica 
de paciència treure la pell de tots els cigrons. 

• Torneu-los a passar-los per aigua. Un cop ben escorreguts eixugueu-los 
amb un drap. 

• Poseu-los en una safata per anar al forn i enforneu-los durant uns 15 
minuts. No els condimenteu encara. Deixeu-los al forn durant un quart 
d’hora. 

• Treure del forn. Ara el podeu condimentar amb l’oli i la sal. Barregeu bé 
els cigrons perquè quedi tot  ben repartit. Si els voleu més picants o amb 
algun altre sabor com ara pebre, sucre… també ho podeu fer. Condimenteu
-los al gust. 

• Tornar a posar-los al forn durant uns 15 minuts més. 

• Retirar-los i deixar-los refredar. 

RECEPTA DEL MES: 

SNACKS SALUDABLES DE CIGRONS FETS AL FORN 

Font: Fundació Alicia 

Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

Pèsols ofegats 
Peix blanc a l’allet amb 
tomàquet amanit 
Fruita de temporada 
  

Sopa de brou amb pasta fina 
Truita de carbassó amb 
amanida verda 
Fruita de temporada/          
Iogurt  

PLAT ÚNIC 
Carbassó farcit de verdures 
i gall d’indi gratinat amb 
guarnició d’amanida 
Fruita de temporada/          
Iogurt  

Bledes amb patata 
Peix blau al forn amb         
guacamole i crudités de 
verdures 
Fruita de temporada 

Arròs saltejat amb pernil i 
espàrrecs 
Tires de pollastre a la  
planxa amb amanida 
Fruita de temporada 

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

FESTA 

PLAT ÚNIC 
Wrap casolà amb enciam, 
tomàquet, formatge, tires 
de llom i olives amb amanida 
caprese 
Fruita de temporada  

Crema de carbassó 
Peix blanc a la provençal 
amb daus d’albergínia i 
pastanaga 
Fruita de temporada 

Crema de llenties amb       
verdures 
Truita de verdures amb 
amanida 
Fruita de temporada 

Arròs pilaf 
Peix blau amb llit de        
pastanaga, ceba i pebrot 
Fruita de temporada/            
Iogurt 

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

Sopa minestrone 
Peix blau amb juliana de 
verdures 
Fruita de temporada /  
Iogurt 

Minestra de verdures 
Gall dindi amb saltejat de 
xampinyons 
Fruita de temporada/       
Iogurt  

Cigrons saltejats amb pernil 
dolç 
Ous farcits de tonyina i 
tomàquet amb amanida 
verda 
Fruita de temporada 

Patates a l’allet 
Botifarra a la planxa amb 
amanida verda 
Fruita de temporada 

Arròs amb tomàquet 
Peix blanc amb salsa blanca i 
pastanaga 
Fruita de temporada/           
Iogurt  

Dilluns 22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26 

Verdura bullida amb patata 
Llom a la planxa amb          
amanida verda 
Fruita de temporada 

PLAT ÚNIC 
Pizza casolana amb pernil 
dolç, formatge i ou amb 
guarnició de barreja           
d’enciams 
Fruita de temporada/         
Iogurt  

Amanida completa 
Crestes de tonyina al forn 
amb carbassó i albergínia 
Fruita de temporada 

Crema de carbassa amb 
rostes de pa 
Peix blanc a la planxa amb 
tomàquet amanit 
Fruita de temporada/          
Iogurt  

Arròs caldós de pastanaga 
Truita de xampinyons amb 
amanida verda 
Fruita de temporada/          
Iogurt 


