
MENÚ GENER 2018 General 1

 Dilluns  8  Dimarts  9  Dimecres  10  Dijous  11  Divendres  12
8 8 8 8

Fesols amb salsa Verdura mongeta tendra, patata i 
carxofa

Arròs amb tomàquet Crema de pastanaga Sopa d'au amb clasquetes

Truita francesa amb tomàquet 
parcillada

Pollastre al forn amb enciam i 
pastanaga

Filet de lluç al forn amb enciam i 
espàrrecs

Mandonguilles de vedella estofades 
amb patates

Salmó amb enciam, panís i 
pastanaga

(Elaboració pròpia)
POMA TARONGES PERA IOGURT MANDARINA

 Dilluns  15  Dimarts  16  Dimecres  17  Dijous  18  Divendres  19
8 8

Menestra amb pèsols, patata, 
pastanaga i mongeta

Espaguetis (Tomàquet,ceba, pebrot, 
format.)

Crema de porro, patata i ceba LLenties amb patata (llenties, 
patata, ceba, pastanaga, tomà

Sopa de peix amb arròs

Pollastre al forn amb patata al caliu Tires de sípia amb amanida Fricandó de vedella amb daus de 
patata i verduretes

Ales de pollastre al llimó amb 
enciam, pastanaga i olives

Ous replens de tonyina amb 
beixamel, enciam, pastanaga i olives

(Elaboració propia)
POMA PERA PERA IOGURT TARONGES

 Dilluns  22  Dimarts  23  Dimecres  24  Dijous  25  Divendres  26
8 8

Macarrons amb tomàquet i beixamel 
gratinats

Cigrons a la catalana Arròs amb bolets Verdura tres colors, mongeta, 
patata i pastanaga

Olla barrejada de Sant Antoni

Llimanda amb amanida Rodó de gall d'indi amb sanfaina Pit de pollastre planxa amb enciam, 
tomàquet i panís

Truita d'espinacs amb enciam, panís 
i olives

Pilota amb verdures, montgeta, col i 
pastanaga

(Elaboració pròpia)
PLÀTAN POMA PERA IOGURT TARONGES

 Dilluns  29  Dimarts  30  Dimecres  31
8

Arròs tres delícies (arròs, truita, 
pernil dolç, pèsols)

Crema de carbassó amb pa torrat Sopa de consomé amb galets

Pollastre al forn amb enciam i 
tomàquet

Hamburgueses de vedella amb 
patata al caliu

Truita de xampinyons amb enciam i 
espàrrecs

(Elaboració pròpia)
POMA PLÀTAN PERA



MENÚ GENER 2018 NO PORC 2

 Dilluns  8  Dimarts  9  Dimecres  10  Dijous  11  Divendres  12
8 8 8 8

Fesols amb salsa Verdura mongeta tendra, patata i 
carxofa

Arròs amb tomàquet Crema de pastanaga Sopa d'au amb clasquetes

Truita francesa amb tomàquet 
parcillada

Pollastre al forn amb enciam i 
pastanaga

Filet de lluç al forn amb enciam i 
espàrrecs

Mandonguilles de vedella estofades 
amb patates (SENSE PORC)

Salmó amb enciam, panís i 
pastanaga

(Elaboració propia)
POMA TARONGES PERA IOGURT MANDARINA

 Dilluns  15  Dimarts  16  Dimecres  17  Dijous  18  Divendres  19
8 8

Menestra amb pèsols, patata, 
pastanaga i mongeta

Espaguetis (Tomàquet,ceba, pebrot, 
format.)

Crema de porro, patata i ceba LLenties amb patata (llenties, 
patata, ceba, pastanaga, tomà

Sopa de peix amb arròs

Pollastre al forn amb patata al caliu Tires de sípia amb amanida Fricandó de vedella amb daus de 
patata i verduretes

Ales de pollastre al llimó amb 
enciam, pastanaga i olives

Ous replens de tonyina amb 
beixamel, enciam, pastanaga i olives

(Elaboració propia)
POMA PERA PERA IOGURT TARONGES

 Dilluns  22  Dimarts  23  Dimecres  24  Dijous  25  Divendres  26
8 8

Macarrons amb tomàquet i beixamel 
gratinats

Cigrons a la catalana Arròs amb bolets Verdura tres colors, mongeta, 
patata i pastanaga

Olla Barrejada de pollastre de Sant 
Amtoni

Llimanda amb amanida Rodó de gall d'indi amb sanfaina Pit de pollastre planxa amb enciam, 
tomàquet i panís

Truita d'espinacs amb enciam, panís 
i olives

Pilota de vedella amb verdures, 
montgeta, col i pastanaga (SENSE 

PORC)
(Elaboració propia)

PLÀTAN POMA PERA IOGURT TARONGES

 Dilluns  29  Dimarts  30  Dimecres  31
8

Arròs DOS delícies (arròs, truita, 
pèsols)

Crema de carbassó amb pa torrat Sopa d'au amb galets

Pollastre al forn amb enciam i 
tomàquet

Hamburgueses de vedella amb 
patata al caliu

Truita de xampinyons amb enciam i 
espàrrecs

(Elaboració pròpia)
POMA PLÀTAN PERA



MENÚ GENER 2018 CELIAC 3

 Dilluns  8  Dimarts  9  Dimecres  10  Dijous  11  Divendres  12
8 8 8 8

Fesols amb salsa Verdura mongeta tendra, patata i 
carxofa

Arròs amb tomàquet Crema de pastanaga Sopa d'au amb fideu

(ESPECIAL CELIACS)
Truita francesa amb tomàquet 

parcillada
Pollastre al forn amb enciam i 

pastanaga
Filet de lluç al forn amb enciam i 

espàrrecs
Mandonguilles de vedella estofades 

amb patates (ELABORACIÓ PRÒPIA)
Salmó amb enciam, panís i 

pastanaga

(ESPECIAL CELIACS) (ESPECIAL CELIACS)
POMA TARONGES PERA IOGURT MANDARINA

 Dilluns  15  Dimarts  16  Dimecres  17  Dijous  18  Divendres  19
8 8

Menestra amb pèsols, patata, 
pastanaga i mongeta

Espaguetis (Tomàquet,ceba, pebrot, 
format.)

Crema de porro, patata i ceba LLenties amb patata (llenties, 
patata, ceba, pastanaga, tomà

Sopa de peix amb arròs

(ESPECIAL CELIACS)
Pollastre al forn amb patata al caliu Calamar a la planxa amb amanida Fricandó de vedella amb daus de 

patata i verduretes
Ales de pollastre al llimó amb 

enciam, pastanaga i olives
Ous replens de tonyina amb 

beixamel, enciam, pastanaga i olives

(ESPECIAL CELIACS) (ESPECIAL CELIACS) (Elaboració propia)
POMA PERA PERA IOGURT TARONGES

 Dilluns  22  Dimarts  23  Dimecres  24  Dijous  25  Divendres  26
8 8

Macarrons amb tomàquet i beixamel 
gratinats

Cigrons a la catalana Arròs amb bolets Verdura tres colors, mongeta, 
patata i pastanaga

Olla barrejada de Sant Antoni

(ESPECIAL CELIACS)
Llimanda amb amanida Rodó de gall d'indi amb sanfaina Pit de pollastre planxa amb enciam, 

tomàquet i panís
Truita d'espinacs amb enciam, panís 

i olives
Pilota amb verdures, montgeta, col i 
pastanaga (ELABORACIÓ PRÒPIA)

(ESPECIAL CELIACS)
PLÀTAN POMA PERA IOGURT TARONGES

 Dilluns  29  Dimarts  30  Dimecres  31
8

Arròs tres delícies (arròs, truita, 
pernil dolç, pèsols)

Crema de carbassó amb pa torrat Sopa de consomé amb galets

(ESPECIAL CELIACS) (ESPECIAL CELIACS)
Pollastre al forn amb enciam i 

tomàquet
Hamburgueses de vedella amb 
patata al caliu (ELABORACIÓ 

PRÒPIA)

Truita de xampinyons amb enciam i 
espàrrecs

POMA PLÀTAN PERA



MENÚ GENER 2018 LACTOSA 4

 Dilluns  8  Dimarts  9  Dimecres  10  Dijous  11  Divendres  12
8 8 8 8

Fesols amb salsa Verdura mongeta tendra, patata i 
carxofa

Arròs amb tomàquet Crema de pastanaga Sopa d'au amb clasquetes

SENSE LACTOSA
Truita francesa amb tomàquet AL 

FORN
Pollastre al forn amb enciam i 

pastanaga
Filet de lluç al forn amb enciam i 

espàrrecs
Mandonguilles de vedella estofades 

amb patates
Salmó amb enciam, panís i 

pastanaga
SENSE LACTOSA (Elaboració pròpia)

POMA TARONGES PERA IOGURT MANDARINA

 Dilluns  15  Dimarts  16  Dimecres  17  Dijous  18  Divendres  19
8 8

Menestra amb pèsols, patata, 
pastanaga i mongeta

Espaguetis (Tomàquet,ceba, pebrot, 
format.)

Crema de porro, patata i ceba LLenties amb patata (llenties, 
patata, ceba, pastanaga, tomà

Sopa de peix amb arròs

SENSE LACTOSA
Pollastre al forn amb patata al caliu Tires de sípia amb amanida Fricandó de vedella amb daus de 

patata i verduretes
Ales de pollastre al llimó amb 

enciam, pastanaga i olives
Ous replens de tonyina amb 

tomàquet, enciam, pastanaga i 
olives

(Elaboració propia) SENSE LACTOSA
POMA PERA PERA IOGURT TARONGES

 Dilluns  22  Dimarts  23  Dimecres  24  Dijous  25  Divendres  26
8 8

Macarrons a la napolitana Cigrons a la catalana Arròs amb bolets Verdura tres colors, mongeta, 
patata i pastanaga

Olla barrejada de Sant Antoni

SENSE LACTOSA
Llimanda amb amanida Rodó de gall d'indi amb sanfaina Pit de pollastre planxa amb enciam, 

tomàquet i panís
Truita d'espinacs amb enciam, panís 

i olives
Pilota amb verdures, montgeta, col i 

pastanaga
(Elaboració pròpia)

PLÀTAN POMA PERA IOGURT TARONGES

 Dilluns  29  Dimarts  30  Dimecres  31
8

Arròs DOS delícies (arròs, truita, 
pèsols)

Crema de carbassó amb pa torrat Sopa de consomé amb galets

SENSE LACTOSA SENSE LACTOSA
Pollastre al forn amb enciam i 

tomàquet
Hamburgueses de vedella amb 

patata al caliu
Truita de xampinyons amb enciam i 

espàrrecs

POMA PLÀTAN PERA



MENÚ GENER 2018 5 Vegetaria/ovolacteo i peix

 Dilluns  8  Dimarts  9  Dimecres  10  Dijous  11  Divendres  12
8 8 8 8

Fesols amb salsa Verdura mongeta tendra, patata i 
carxofa

Arròs amb tomàquet Crema de pastanaga Sopa de verdures

Truita francesa amb tomàquet 
parcillada

Barretes de lluç amb enciam i 
pastanaga

Filet de lluç al forn amb enciam i 
espàrrecs

Truita d'espinacs amb dau de patata 
i fesols

Salmó amb enciam, panís i 
pastanaga

POMA TARONGES PERA IOGURT MANDARINA

 Dilluns  15  Dimarts  16  Dimecres  17  Dijous  18  Divendres  19
8 8

Menestra amb pèsols, patata, 
pastanaga i mongeta

Espaguetis (Tomàquet,ceba, pebrot, 
format.)

Crema de porro, patata i ceba LLenties amb patata (llenties, 
patata, ceba, pastanaga, tomà

Sopa de peix amb arròs

Lluç al forn amb patata al caliu Tires de sípia amb amanida Truita francesa daus de patata i 
verdures

Llimanda amb enciam pastanaga i 
olives

Ous replens de tonyina amb 
beixamel, enciam, pastanaga i olives

POMA PERA PERA IOGURT TARONGES

 Dilluns  22  Dimarts  23  Dimecres  24  Dijous  25  Divendres  26
8 8

Macarrons amb tomàquet i beixamel 
gratinats

Cigrons a la catalana Arròs amb bolets Verdura tres colors, mongeta, 
patata i pastanaga

Sopa de verdures

Llimanda amb amanida Bacallà amb sanfaina Filet de lluç amb enciam tomàquet i 
patata caliu

Truita d'espinacs amb enciam, panís 
i olives

Cigrons ou dur

PLÀTAN POMA PERA IOGURT TARONGES

 Dilluns  29  Dimarts  30  Dimecres  31
8

Arròs dos delícies (arròs, truita, 
pèsols)

Crema de carbassó amb pa torrat Sopa de verdures i galets

Llu´al forn amb enciam i tomàquet Hamburguesa de peix blau i patata 
al caliu

Truita de xampinyons amb enciam i 
espàrrecs

(Elaboració pròpia)
POMA PLÀTAN PERA



MENÚ GENER 2018 NO OU 6

 Dilluns  8  Dimarts  9  Dimecres  10  Dijous  11  Divendres  12
8 8 8 8

Fesols amb salsa Verdura mongeta tendra, patata i 
carxofa

Arròs amb tomàquet Crema de pastanaga Sopa d'au amb clasquetes

Petxuga de pollastre planxa amb 
tomàquet parcillada

Pollastre al forn amb enciam i 
pastanaga

Filet de lluç al forn amb enciam i 
espàrrecs

Mandonguilles de vedella estofades 
amb patates (ELABORACIÓ PRÒPIA)

Salmó amb enciam, panís i 
pastanaga

no ou no ou
POMA TARONGES PERA IOGURT MANDARINA

 Dilluns  15  Dimarts  16  Dimecres  17  Dijous  18  Divendres  19
8 8

Menestra amb pèsols, patata, 
pastanaga i mongeta

Espaguetis (Tomàquet,ceba, pebrot, 
format.)

Crema de porro, patata i ceba LLenties amb patata (llenties, 
patata, ceba, pastanaga, tomà

Sopa de peix amb arròs

Pollastre al forn amb patata al caliu Calamarssó a la planxa amb 
amanida

Fricandó de vedella amb daus de 
patata i verduretes

Ales de pollastre al llimó amb 
enciam, pastanaga i olives

Tomàquet, tonyina gratinada de 
beixamel amb enciam, olives, 

pastanaga
no ou (Elaboració propia) no ou

POMA PERA PERA IOGURT TARONGES

 Dilluns  22  Dimarts  23  Dimecres  24  Dijous  25  Divendres  26
8 8

Macarrons amb tomàquet i beixamel 
gratinats

Cigrons a la catalana Arròs amb bolets Verdura tres colors, mongeta, 
patata i pastanaga

Olla barrejada de Sant Antoni

Llimanda amb amanida Rodó de gall d'indi amb sanfaina Pit de pollastre planxa amb enciam, 
tomàquet i panís

Lluç al forn amb patat al caliu, 
enciam i tomàquet

Pilota amb verdures, montgeta, col i 
pastanaga (ELABORACIÓ PRÒPIA)

no ou no ou
PLÀTAN POMA PERA IOGURT TARONGES

 Dilluns  29  Dimarts  30  Dimecres  31
8

Arròs dos delícies (arròs, pernil 
dolç, pèsols)

Crema de carbassó amb pa torrat Sopa de consomé amb galets

no ou
Pollastre al forn amb enciam i 

tomàquet
Hamburgueses de vedella amb 
patata al caliu (ELABORACIÓ 

PRÒPIA)

Salmó amb xampinyons i enciam

no ou no ou
POMA PLÀTAN PERA


