
Sopa casolana de peix 

Estofat de gall dindi 

amb verduretes 

Fruita de temporada 

 

Mongetes blanques 

guisades amb pastanagues 

Truita de carbassó i patata 

amb tomàquet amanit 

Iogurt natural 

Minestra de verdures 

Pollastre al forn  

amb el seu suc 

Iogurt natural 

 

Sopa de pollastre                    

amb pasta 

Mandonguilles de vedella 

a la jardinera 

Fruita de temporada 

 

Macarrons a la italiana 
(amb tomàquet i orenga) 

Lluç empanat 

amb enciam i cogombre 

Fruita de temporada 

Crema de carbassa 

Pernilets de pollastre 

al chilindrón 

Fruita de temporada 

Espaguetis amb salsa                   

de tomàquet 

Calamars a la romana 

amb amanida 

Fruita de temporada 

 

Cigrons amb verdures 

Truita de verdura i patata 

amb enciam i cogombre 

Fruita de temporada  

 

Arròs blanc 

amb sofregit de tomàquet 

Lluç a la planxa 

amb enciam i olives 

Fruita de temporada 

Arròs blanc amb pèsols 

Hamburguesa de vedella 

amb enciam i cogombre 

Fruita de temporada 
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Menú sense porc  – Novembre 2020  

La Dietista-Nutricionista 

ens diu: 

 
Què podem berenar? 

 

- Fruita sencera 

- Fruita en macedònia 

- Iogurt natural amb fruits secs 

- Entrepà de formatge 

- Entrepà d’alvocat 

- Entrepà amb crema de fruits secs 

- Iogurt natural amb fruita trossejada 

- Batut de fruites casolà 

- Iogurt amb trossets de fruita 

- Galetes de civada i plàtan  
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Llenties amb verdures 

Nuguets de pollastre 

amb amanida 

Fruita de temporada 

Arròs tres delícies 

Lluç a la planxa 

amb enciam  

Fruita de temporada 

Mongeta tendra                       

amb patata 

Salsitxes d’au al forn 

amb guarnició 

Fruita de temporada 

Crema de carbassó 

“Bocaditos” de rosada 

amb amanida 

Fruita de temporada 

Paella Valenciana 

Seitons arrebossats 

amb tomàquet amanit 

Fruita de temporada 

Brou d’au amb pasta 

Pit de pollastre al forn 

amb amanida 

Iogurt natural 

Espirals amb tomàquet 

i xampinyons 

Truita a la francesa 

amb enciam i cogombre 

Iogurt natural  
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Macarrons amb tomàquet 

Hamburguesa de vedella 

amb enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 

Crema de verdures 

Cordon Bleu de gall dindi 

al forn amb xips 

Fruita de temporada 

Cuit de cigrons 

Truita de patata 

amb enciam i blat de moro 

Fruita de temporada 

Arròs amb verduretes 

Hamburguesa vegetal 

amb guarnició  

Fruita de temporada 


