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DILLUNS
SETMANA 1

DIMARTS

del 5 a l’11 de Juny //

Arròs amb salsa de tomàquet (5060g)
Lluç amb ceba amb guarnició de
xampinyons (60-80g)

Làctic
Conté: llet, lactosa i peix

tomàquet, all i llorer (80-100g)

Làctic
Conté: ou,peix, llet i lactosa

SETMANA 3

del 3 al 9 de Juliol //

Empedrat (mongeta seca, pebrot,
ceba, tomàquet) (60-80g)
Pollastre a l'ast amb patates xips
(60-80g)
Fruita
Conté: llegums

SETMANA 2 del 12 al 18 de Juny
Arròs tres delícies (50-60g)
Rap al forn guisat amb ceba,

DIMECRES

//

del 19 al 25 de Juny

//

xampinyons, all i julivert (60-80g)
Hamburguesa de vedella amb ceba
(60-80g)
Fruita
Conté: llegum
Pot contenir: traces de soja i
lactosa

Patata i espinacs (100-120g)
Pollastre al forn amb bresa (6080g)
Fruita

SETMANA 4 del 26 de Juny al 2 de Juliol

//

//

//

del 28 d’Agost al 3 de Setembre

Meló amb pernil (60-80g)
Truita de patates (100g)

Làctic
Conté: ous, llet i lactosa

Amanida de pasta (cranc, tonyina i blat
de moro) (50-60g)
Bacallà amb verduretes (80-100g)

Làctic
Conté: gluten, llet i lactosa i peix

Amanida variada (enciam, blat de
moro, pebrot, ceba i pastanaga)
(100-150g)
Pasta amb tomàquet i tonyina (5060g)

Làctic
Conté: gluten, peix, llet i lactosa

Crema de pastanaga (100-120g)
Croquetes de pollastre i arròs amb all i
julivert d'acompanyament (60-80g)

Làctic
Conté: gluten, llet, lactosa
Pot contenir traces de: crustacis, ou,
peix, soja i mol·luscs

del 14 al 20 d’Agost

Arròs amb verduretes (50-60g)
Salsitxes amb salsa de tomàquet
(60-80g)

Làctic
Conté: llet i lactosa
Pot contenir traces de: soja i
lactose
Conté: sulfits

del 24 al 30 de Juliol

Amanida d'arròs (tonyina, olives
verdes, blat de moro) (50-60g)
Cigrons amb patates (60-80g)
Mandonguilles de carn amb pèsols
Lluç al forn amb salsa de bolets (80(60-80g)
100g)
Làctic
Fruita
Conté: peix, ou, llet i lactosa,
Conté: llegum,peix, llet i lactosa
llegum
Pot contenir traces de: soja

//

DIVENDRES

del 7 al 13 d’Agost

Amanida de llegum (llenties, pinya,
enciam i tomàquet) (60-80g)
Truita de carbassó amb guarnició
(100g)
Fruita
Conté: llegum i ou

del 17 al 23 de Juliol

Mongetes seques saltejades amb

del 31 de Juliol al 6 d’Agost

Crema de carbassó (100-120g)
Hamburguesa de vedella estofada
amb patates i bolets (60-80g)
Fruita
Pot contenir: traces de soja i
lactosa

del 10 al 16 e Juliol

Patata i mongeta verda (100-120g)
Salsitxes amb salsa de tomàquet
(60-80g)
Fruita
Pot contenir: traces de soja i
lactosa
Conté: sulfits

DIJOUS

//

Amanida de pasta (cranc, tonyina i
blat de moro) (50-60g)
Empanadilles de tonyina amb
espàrrecs verds (80-100g)
Fruita
Conté: gluten, peix, ou, crustaci i
soja

Amanida variada (tomàquet, remolatxa,
blat de moro) (100-150g)
Truita de patates (100g)

Làctic
Conté: llet, lactosa i ou

del 21 al 27 d’Agost

Ensaladilla russa amb ou dur,
tonyina i maionesa (100-120g)
Cuixeta de pollastre al forn amb
bresa (60-80g)
Fruita
Conté: ou, peix, llegum

Crema de verdura (100-120g)
Truita de patates i bunyols de
bacallà d’acompanyament (60-80g)

Làctic
Conté: ou, llet i lactosa, gluten,
mol·luscs
Pot contenir traces de: ou i
crustacis

Amanida variada (tomàquet, espàrrecs,
pastanaga) (100-150g)
Lasanya de carn (50-60g)
Fruita
Conté: gluten, llet i lactosa
Pot contenir traces de: soja

