
MENÚ Febrer 2018 General 1

 Dijous  1  Divendres  2
8 8

Verdura Coliflor gratinada (Coliflor, 
ceba, patata)

Fesols fabada riojana

Pit de pollastre planxa amb 
xampinyons

Filet de lluç al forn amb enciam i 
tomàquet

IOGURT MANDARINA

 Dilluns  5  Dimarts  6  Dimecres  7  Dijous  8  Divendres  9
8 8

Pure de patata , bleda i porro Espirals a la napolitana Menestra amb pèsols, patata, 
pastanaga i mongeta

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

Rodó de gall d'indi rostit amb bolets Hamburguesa de peix blau amb 
amanida

Llonganissa de porc amb salsa de 
tomàquet (Elaboració pròpia)

Truita de carabassó i patata amb 
amanida

Ales de pollastre al llimó amb 
enciam, pastanaga i olives

POMA PLÀTAN TARONGES IOGURT PERA

 Dilluns  12  Dimarts  13  Dimecres  14  Dijous  15  Divendres  16
8 8

Cigrons estofats (Cigrons, ceba, 
pebrot, tomàquet)

Verdura mongeta tendra, patata i 
carxofa

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

Tires de sípia amb amanida Pit de pollastre planxa amb enciam, 
tomàquet i panís

Filet de lluç amb ceba i  bolets Mandonguilles de vedella estofades 
amb patates  (Elaboració pròpia)

Cuixa de pollastre al forn amb 
enciam, tomàquet i pastanaga

PLÀTAN TARONGES POMA IOGURT MANDARINA

 Dilluns  19  Dimarts  20  Dimecres  21  Dijous  22  Divendres  23
8 8

Crema de carbassó amb pa torrat Fesols (mongeta blanca) amb all, 
julivert

Macarrons a la bolonyesa de 
pollastre

Sopa d'arros Mussaca griega

Rodó de gall d'indi amb daus de 
patata

Pit de pollastre arrebossat, enciam 
tomàquet i pastanaga

Truita de xampinyons amb enciam i 
espàrrecs

Filet de llimanda amb tomàquet 
provensal

Hamburguesa (Corder i Vedella) al 
estil grec amb salsa d'humus 

(Elaboració pròpia)

PERA MANDARINA POMA IOGURT PLÀTAN

 Dilluns  26  Dimarts  27  Dimecres  28
8

Fideua (ceba, tomàquet, calamarsó) Arròs amb verduretes Crema de pèsols i patata
ESPECIAL GRECIA

Ales de pollastre al llimó amb 
enciam, pastanaga i olives

Ous farcits de tonyina gratinats amb 
beixamel, amb enciam i espàrrecs

Sant Jacob casolans al forn amb 
enciam i tomàquet (Elaboració 

pròpia)

MANDARINA PLÀTAN POMA



MENÚ Febrer 2018 ovovegetaria i peix 2

 Dijous  1  Divendres  2
8 8

Verdura Coliflor (Coliflor, ceba, 
patata)

Fesols amb verduretes

Barretes de llu´amb xampinyons Filet de lluç al forn amb enciam i 
tomàquet

IOGURT MANDARINA

 Dilluns  5  Dimarts  6  Dimecres  7  Dijous  8  Divendres  9
8 8

Pure de patata , bleda i porro Espirals a la napolitana Menestra amb pèsols, patata, 
pastanaga i mongeta

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

Truita de patata i enciam Hamburguesa de peix blau amb 
amanida

Lluç enciam i espàrrecs Truita de carabassó i patata amb 
amanida

Llimanda i amanida

POMA PLÀTAN TARONGES IOGURT PERA

 Dilluns  12  Dimarts  13  Dimecres  14  Dijous  15  Divendres  16
8 8

Cigrons estofats (Cigrons, ceba, 
pebrot, tomàquet)

Verdura mongeta tendra, patata i 
carxofa

Arròs amb tomàquet Crema de pastanaga Sopa de verdura i clasquetes

Tires de sípia amb amanida Salmó amb amanida Filet de lluç amb ceba i  bolets Bacallà amb patates Truita d'espinacs amb enciam

PLÀTAN TARONGES POMA IOGURT MANDARINA

 Dilluns  19  Dimarts  20  Dimecres  21  Dijous  22  Divendres  23
8 8

Crema de carbassó amb pa torrat Fesols (mongeta blanca) amb all, 
julivert

Macarrons napolitana Sopa d'arros de peix Mussaca de tomaca  griega

Truita de patates amb amanida Barretes de lluç amb amanida Truita de xampinyons amb enciam i 
espàrrecs

Filet de llimanda amb tomàquet 
provensal

Hamburguesa (de peix) al estil grec 
amb salsa d'humus (Elaboració 

pròpia)

PERA MANDARINA POMA IOGURT PLÀTAN

 Dilluns  26  Dimarts  27  Dimecres  28
8

Fideua (ceba, tomàquet, calamarsó) Arròs amb verduretes Crema de pèsols i patata
ESPECIAL GRECIA

Llimanda amb enciam, pastanaga i 
olives

Ous farcits de tonyina , amb enciam i 
espàrrecs

Filet de lluç arrebossat amb 
amanida

MANDARINA PLÀTAN POMA



MENÚ Febrer 2018 Lactosa 3

 Dijous  1  Divendres  2
8 8

Verdura Coliflor (Coliflor, ceba, 
patata)

Fesols fabada riojana

Sense Lactosa Sense Lactosa
Pit de pollastre planxa amb 

xampinyons
Filet de lluç al forn amb enciam i 

tomàquet

IOGURT MANDARINA

 Dilluns  5  Dimarts  6  Dimecres  7  Dijous  8  Divendres  9
8 8

Pure de patata , bleda i porro Espirals a la napolitana Menestra amb pèsols, patata, 
pastanaga i mongeta

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

Sense Lactosa
Rodó de gall d'indi rostit amb bolets Salmó amb amanida Llonganissa de porc amb salsa de 

tomàquet (Elaboració pròpia)
Truita de carabassó i patata amb 

amanida
Ales de pollastre al llimó amb 

enciam, pastanaga i olives
Sense Lactosa

POMA PLÀTAN TARONGES IOGURT PERA

 Dilluns  12  Dimarts  13  Dimecres  14  Dijous  15  Divendres  16
8 8

Cigrons estofats (Cigrons, ceba, 
pebrot, tomàquet)

Verdura mongeta tendra, patata i 
carxofa

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

Sense Lactosa
Calamar a la planxa i amanida Pit de pollastre planxa amb enciam, 

tomàquet i panís
Filet de lluç amb ceba i  bolets Mandonguilles de vedella estofades 

amb patates  (Elaboració pròpia)
Cuixa de pollastre al forn amb 
enciam, tomàquet i pastanaga

Sense Lactosa Sense Lactosa
PLÀTAN TARONGES POMA IOGURT MANDARINA

 Dilluns  19  Dimarts  20  Dimecres  21  Dijous  22  Divendres  23
8 8

Crema de carbassó amb pa torrat Fesols (mongeta blanca) amb all, 
julivert

Macarrons a la bolonyesa de 
pollastre

Sopa d'arros Mussaca de tomaca griega

Sense Lactosa Sense Lactosa
Rodó de gall d'indi amb daus de 

patata
Pit de pollastre arrebossat, enciam 

tomàquet i pastanaga
Truita de xampinyons amb enciam i 

espàrrecs
Filet de llimanda amb tomàquet al 

forn
Hamburguesa (Corder i Vedella) al 

estil grec amb salsa d'humus 
(Elaboració pròpia)

Sense Lactosa
PERA MANDARINA POMA IOGURT PLÀTAN

Sense Lactosa

 Dilluns  26  Dimarts  27  Dimecres  28
8

Fideua (ceba, tomàquet, calamarsó) Arròs amb verduretes Crema de pèsols i patata
ESPECIAL GRECIA

Sense Lactosa
Ales de pollastre al llimó amb 

enciam, pastanaga i olives
Ous farcits de tonyina gratinats amb 

salsa de tomàquet, amb enciam i 
espàrrecs

Pit de pollastre arrebossat amb 
amanida

Sense Lactosa Sense Lactosa
MANDARINA PLÀTAN POMA



MENÚ Febrer 2018 ou 4

 Dijous  1  Divendres  2
8 8

Verdura Coliflor gratinada (Coliflor, 
ceba, patata)

Fesols fabada riojana

Pit de pollastre planxa amb 
xampinyons

Filet de lluç al forn amb enciam i 
tomàquet

IOGURT MANDARINA

 Dilluns  5  Dimarts  6  Dimecres  7  Dijous  8  Divendres  9
8 8

Pure de patata , bleda i porro Espirals a la napolitana Menestra amb pèsols, patata, 
pastanaga i mongeta

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

Rodó de gall d'indi rostit amb bolets Saalmó amb amanida Llonganissa de porc amb salsa de 
tomàquet (Elaboració pròpia)

Lluç enciam i espàrrecs Ales de pollastre al llimó amb 
enciam, pastanaga i olives

Sense ou Sense ou
POMA PLÀTAN TARONGES IOGURT PERA

 Dilluns  12  Dimarts  13  Dimecres  14  Dijous  15  Divendres  16
8 8

Cigrons estofats (Cigrons, ceba, 
pebrot, tomàquet)

Verdura mongeta tendra, patata i 
carxofa

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

Sense ou
Calamar a la planxa i amanida Pit de pollastre planxa amb enciam, 

tomàquet i panís
Filet de lluç amb ceba i  bolets Mandonguilles de vedella estofades 

amb patates  (Elaboració pròpia)
Cuixa de pollastre al forn amb 
enciam, tomàquet i pastanaga

Sense ou Sense ou
PLÀTAN TARONGES POMA IOGURT MANDARINA

 Dilluns  19  Dimarts  20  Dimecres  21  Dijous  22  Divendres  23
8 8

Crema de carbassó amb pa torrat Fesols (mongeta blanca) amb all, 
julivert

Macarrons a la bolonyesa de 
pollastre

Sopa d'arros Mussaca griega

Sense ou
Rodó de gall d'indi amb daus de 

patata
Pit de pollastre arrebossat, enciam 

tomàquet i pastanaga
Bacallà amb amanida Filet de llimanda amb tomàquet 

provensal
Hamburguesa (Corder i Vedella) al 

estil grec amb salsa d'humus 
(Elaboració pròpia)

Sense ou Sense ou Sense ou
PERA MANDARINA POMA IOGURT PLÀTAN

 Dilluns  26  Dimarts  27  Dimecres  28
8

Sopa de peix amb pistó Arròs amb verduretes Crema de pèsols i patata ESPECIAL GRECIA
Sense ou

Ales de pollastre al llimó amb 
enciam, pastanaga i olives

Filet de lluç amb enciam Sant Jacob casolans al forn amb 
enciam i tomàquet (Elaboració 

pròpia)
Sense ou Sense ou

MANDARINA PLÀTAN POMA



MENÚ Febrer 2018 porc 5

 Dijous  1  Divendres  2
8 8

Verdura Coliflor gratinada (Coliflor, 
ceba, patata)

Fesols amb verdures

Pit de pollastre planxa amb 
xampinyons

Filet de lluç al forn amb enciam i 
tomàquet

IOGURT MANDARINA

 Dilluns  5  Dimarts  6  Dimecres  7  Dijous  8  Divendres  9
8 8

Pure de patata , bleda i porro Espirals a la napolitana Menestra amb pèsols, patata, 
pastanaga i mongeta

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

Rodó de gall d'indi rostit amb bolets Hamburguesa de peix blau amb 
amanida

Lluç enciam i espàrrecs Truita de carabassó i patata amb 
amanida

Ales de pollastre al llimó amb 
enciam, pastanaga i olives

POMA PLÀTAN TARONGES IOGURT PERA

 Dilluns  12  Dimarts  13  Dimecres  14  Dijous  15  Divendres  16
8 8

Cigrons estofats (Cigrons, ceba, 
pebrot, tomàquet)

Verdura mongeta tendra, patata i 
carxofa

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

Tires de sípia amb amanida Pit de pollastre planxa amb enciam, 
tomàquet i panís

Filet de lluç amb ceba i  bolets Mandonguilles de vedella estofades 
amb patates  (Elaboració pròpia)

Cuixa de pollastre al forn amb 
enciam, tomàquet i pastanaga

PLÀTAN TARONGES POMA IOGURT MANDARINA

 Dilluns  19  Dimarts  20  Dimecres  21  Dijous  22  Divendres  23
8 8

Crema de carbassó amb pa torrat Fesols (mongeta blanca) amb all, 
julivert

Macarrons a la bolonyesa de 
pollastre

Sopa d'arros Mussaca griega

Rodó de gall d'indi amb daus de 
patata

Pit de pollastre arrebossat, enciam 
tomàquet i pastanaga

Truita de xampinyons amb enciam i 
espàrrecs

Filet de llimanda amb tomàquet 
provensal

Hamburguesa (Corder i Vedella) al 
estil grec amb salsa d'humus 

(Elaboració pròpia)

PERA MANDARINA POMA IOGURT PLÀTAN

 Dilluns  26  Dimarts  27  Dimecres  28
8

Fideua (ceba, tomàquet, calamarsó) Arròs amb verduretes Crema de pèsols i patata
ESPECIAL GRECIA

Ales de pollastre al llimó amb 
enciam, pastanaga i olives

Ous farcits de tonyina gratinats amb 
beixamel, amb enciam i espàrrecs

Filet de lluç arrebossat amb 
amanida

MANDARINA PLÀTAN POMA



MENÚ Febrer 2018 Celiac 6

 Dijous  1  Divendres  2
8 8

Verdura Coliflor gratinada (Coliflor, 
ceba, patata)

Fesols fabada riojana

Pit de pollastre planxa amb 
xampinyons

Filet de lluç al forn amb enciam i 
tomàquet

IOGURT MANDARINA

 Dilluns  5  Dimarts  6  Dimecres  7  Dijous  8  Divendres  9
8 8

Pure de patata , bleda i porro Espirals a la napolitana Menestra amb pèsols, patata, 
pastanaga i mongeta

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

ESPECIAL CELIAC
Rodó de gall d'indi rostit amb bolets Salmó amb amanida Llonganissa de porc amb salsa de 

tomàquet (Elaboració pròpia)
Truita de carabassó i patata amb 

amanida
Ales de pollastre al llimó amb 

enciam, pastanaga i olives
ESPECIAL CELIAC

POMA PLÀTAN TARONGES IOGURT PERA

 Dilluns  12  Dimarts  13  Dimecres  14  Dijous  15  Divendres  16
8 8

Cigrons estofats (Cigrons, ceba, 
pebrot, tomàquet)

Verdura mongeta tendra, patata i 
carxofa

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

ESPECIAL CELIAC
Camamar a la planxa amb amanida Pit de pollastre planxa amb enciam, 

tomàquet i panís
Filet de lluç amb ceba i  bolets Mandonguilles de vedella estofades 

amb patates  (Elaboració pròpia)
Cuixa de pollastre al forn amb 
enciam, tomàquet i pastanaga

ESPECIAL CELIAC ESPECIAL CELIAC
PLÀTAN TARONGES POMA IOGURT MANDARINA

 Dilluns  19  Dimarts  20  Dimecres  21  Dijous  22  Divendres  23
8 8

Crema de carbassó amb pa torrat Fesols (mongeta blanca) amb all, 
julivert

Macarrons a la bolonyesa de 
pollastre

Sopa d'arros Mussaca griega

ESPECIAL CELIAC ESPECIAL CELIAC ESPECIAL CELIAC
Rodó de gall d'indi amb daus de 

patata
Pit de pollastre, enciam tomàquet i 

pastanaga
Truita de xampinyons amb enciam i 

espàrrecs
Filet de llimanda amb tomàquet al 

forn
Hamburguesa (Corder i Vedella) al 

estil grec amb salsa d'humus 
(Elaboració pròpia)

ESPECIAL CELIAC ESPECIAL CELIAC ESPECIAL CELIAC
PERA MANDARINA POMA IOGURT PLÀTAN

 Dilluns  26  Dimarts  27  Dimecres  28
8

Sopa de peix Arròs amb verduretes Crema de pèsols i patata ESPECIAL GRECIA
ESPECIAL CELIAC

Ales de pollastre al llimó amb 
enciam, pastanaga i olives

Ous farcits de tonyina gratinats amb 
beixamel, amb enciam i espàrrecs

Sant Jacob casolans al forn amb 
enciam i tomàquet (Elaboració 

pròpia)
ESPECIAL CELIAC ESPECIAL CELIAC

MANDARINA PLÀTAN POMA


