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SETEMBRE  

 

 Dill Dilluns Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous 12 Divendres 13 

  
 

  Espaguetti al pesto (*)(**) 
Pit de pollastre a la planxa amb amanida de tomàquet 
Fruita del temps 

Trinxat de patata i col 
Salsitxes de porc amb salsa romesco(***) 
Fruita del temps 

   Què sopem? 
Verdures bullides amb pernil salat  
Iogurt amb mel 

Què sopem? 
Croquetes de peix amb amanida i pipes 
Fruita del temps  

Dilluns 16 Dimarts 17 Dimecres 18 Dijous 19 Divendres 20 

Arròs integral amb salsa de verdures de temporada 
Cuixes de pollastre al forn amb romaní 
Fruita del temps 

Crema de verdures 
Truita de patates i carbassó amb pa tomàquet(*) 
Fruita del temps 

Amanida amb cigrons i oli de alfàbrega 
Fideuà de peix i sípia(*) 
Iogurt de vaca(**) 

 

Patata i mongeta tendra 
Estofat de vedella amb amanida variada 
Fruita del temps 

Amanida amb ou dur i  maionesa 
Pizza feta a l’escola amb pernil dolç i 
formatge(*)(**)(***) 
Fruita del temps 

Què sopem? 
Macarrons amb bolonyesa i formatge 
Fruita del temps 

Què sopem? 
Peix amb arròs i verdures saltejades 
Iogurt amb fruita 

Què sopem? 
Pollastres al forn amb puré de patates 
Fruita del temps 

Què sopem? 
Truita a la francesa amb espirals d’espelta i oli 
d’alfàbrega 
Natilla casolana 

Què ? 
Peix SM a la papillote amb verduretes de 
temporada 
Fruita 

Dilluns 23 Dimarts 24 Dimecres 25 Dijous 26 Divendres 27 

Amanida d’espirals amb pastanaga, pipes, i 
formatge de Can Bordoi(*)(**) 
Hamburguesa de gall d’indi amb ketchup casolà  
Fruita del temps 

Crema de carbassó amb sèsam 
Mandonguilles de vedella amb salsa i pastanaga 
Fruita del temps 

Arròs pilaf amb gratinat de formatge(**) 
Peix al forn amb xips de pastanaga i amanida 
Iogurt d’ovella(***) 

Crema de llenties 
Lasanya vegetal amb pastanaga, carbassó, ceba, porro i 
formatge(*)(**) 
Fruita del temps 
 

Amanida russa de patates, pastanaga, 
mongeta tendra, olives i maionesa(**) 
Sonsos arrebossats(*) 
Fruita del temps 

Què sopem? 
Patates i mongeta tendra amb pernil dolç 
Iogurt amb mel 

Què sopem? 
Peix a la planxa amb verduretes al vapor 
Fruita del temps 

Què sopem? 
Hamburguesa de vedella i amanida de pasta 
Batut de fruites 

Què sopem? 
Croquetes de peix amb arròs integral saltejat amb allets 
i verduretes 
Fruita del temps 

Què sopem? 
Bikini de pa de camut amb pernil dolç i 
formatge 
Fruita del temps 

Dilluns 30     

Macarrons amb salsa de verdures(*) (**) 
Salsitxes de pollastre amb amanida variada 
Fruita del temps 

    

Què sopem? 
Llom a la planxa amb bròquil al vapor 
Iogurt amb mel 

    
 

 

(*)  Menú sense gluten 

(**) Menú intolerància a la lactosa 
(***) Menú no porc 


