
Mes de Febrer 2016

 Dilluns  1  Dimarts  2  Dimecres  3  Dijous  4  Divendres  5 Postres

8 8 8 8

Macarrons a la 
napolitana (Tomàquet, 

ceba, pebrot)

Verdura mongeta tendra i 
patata

Arròs a la milanesa (arròs, 
ceba, pebrot ver. 
tomàquet, pès)

Sopa d'au amb clasquetes LLenties amb patata 
(llenties, patata, ceba, 

pastanaga, tomà
KIWI

PLÀTAN

Filet de llimanda amb 
salsa d'ametlles

Fricandó de vedella amb 
bolets

Pollastre al forn amb 
patata al caliu

Llom llibrets arrebossat 
amb carbassó

Cues de rap i musclos
POMA

IOGURT 
PERA

 Dilluns  8  Dimarts  9  Dimecres  10  Dijous  11  Divendres  12 Postres

8 8 8 8

Sopa d'au amb clasquetes Cigrons a la catalana Fideua (ceba, tomàquet, 
calamarssó)

Verdura Coliflor 
gratinada (Coliflor, 

ceba, patata)
PRÈSSEC  ALMIVAR

Ales de pollastre al llimó 
amb enciam, pastanaga i 

olives

Filet de lluç al forn amb 
ceba i patata

Hamburguesa de vedella 
amb ceba caramel·litzada

Figures de peix amb 
tomàquet i tonyina POMA

IOGURT 

PERA

 Dilluns  15  Dimarts  16  Dimecres  17  Dijous  18  Divendres  19 Postres

8 8 8 8

Fesols fabada riojana Crema de verdures amb 
rostes

Arròs tres delícies 
(arròs, truita, pernil 

dolç, pèsols)

Sopa de peix amb pistó Espaguetis napolitana 
(Tomàquet,ceba, 
pebrot, format.)

MANDARINA

PLÀTAN

Sant Jacob casolans al 
forn amb enciam i 

tomàquet 

Mandonguilles 
estofades amb patates

Filet de llimanda amb 
salsa d'ametlles

Cuixa de pollastre amb 
tomàquet provençal

Hamburguesa de peix 
blau amb enciam, 
tomàquet i olives

PERA

8 IOGURT 
KIWI

 Dilluns  22  Dimarts  23  Dimecres  24  Dijous  25  Divendres  26 Postres

8 8 8 8

Llenties amb pollastre i 
porro

Verdura Coliflor 
gratinada (Coliflor, 

ceba, patata)

Sopa d'au amb 
clasquetes

Verdura mongeta 
tendra i patata

Arròs a la cubana amb 
ou i tomàquet PLÀTAN

PERA

Filet de lluç al forn amb 
ceba i patata

Mandonguilles 
estofades amb patates

Pit de pollastre amb 
enciam, tomàquet i 

olives

Rodó de vedella a la 
jardinera

Tires de sípia 
arrebossat amb 

carabassó
MANDARINA

IOGURT 
POMA

 Dilluns  29

Fesols fabada riojana
PLÀTAN

Rodó de gall d'indi rostit 
amb bolets


