
PEIXOS DESEMBRE

Lluç
• El lluç és un peix blanc amb un baix

contingut en greixos i ric en proteïnes
d'elevat valor biològic.

Bacallà
• El bacallà és un peix blanc amb un baix

contingut en greixos i ric en àcids
grassos poliinsaturats (Omega-3).



FRUITES I VERDURES 
DESEMBRE

• FRUITES
• Kiwi
• Mandarina
• Pera Ercolina
• Poma Fuji
• Poma Golden
• Taronja Late

VERDURES i HORTALISSES
• Bleda
• Carbassa
• Col
• Coliflor
• Espinacs
• Moniato
• Pastanaga



• Tots els plats estan 
elaborats pels cuiners del 
centre a partir d’ingredients 
frescos, de temporada i de 
proximitat.

• Tots els ingredients del 
menú són ecològics a 
excepció dels productes 
assenyalats amb un asterisc.

• Tots els àpats s’acompanyen 
amb pa. 

• Aquests menús estan 
subjectes a variacions per no 
disponibilitat en el mercat 
d’algun producte de 
temporada. 

• Els menús estan revisats per 
en David Caballé i un dietista 
membre del CODINUCAT. 

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del tempsFruita del temps Menú de proteïna vegetal

Menú vegetarià

17

24

13 161514

20 232221

8 9

27 302928 31

Macarrons a la napolitana

Truita de formatge* i 
pastanaga saltejada

Verdures d’hivern amb 
patates

Proteïna vegetal a la llauna 
(all i pebre vermell dolç) amb 
amanida d’enciams i remolatxa

Sopa Minestrone

Vitello Tonnato de proteïna 
vegetal amb amanida 
d’enciams i germinats 

Trinxat de col i patata

Proteïna vegetal al forn 
amb amanida

Arròs amb tomàquet*

Truita de patates amb 
amanida d’enciams i ravenet

Guisat de cigrons

Proteïna vegetal al forn amb 
llimona i amanida d’enciams i 

pipes de gira-sol 

Escudella vegetal
(sopa i pasta)

Verdura, cigrons i pilota 
vegetal de l’escudella vegetal

Crema de verdures d’hivern 
amb sèsam

Estofat de seitan amb cuscus

Espirals al pesto de bledes
Truita de calçots amb 
amanida d’enciams i 

pastanaga

Guisat de mongetes*

Hamburguesa vegetal amb 
amanida d’enciams i olives*

Crema de porro
Lasanya vegetal de llegums

Arròs a la cassola de 
verdures

Croquetes de mill amb amanida 
d’enciams i nap

6 7

Crema de pastanaga a la 
francesa

Espaguetis a la bolonyesa 
vegetal

Sopa de verdures amb arròs

Proteïna vegetal al forn 
amb amanida

Crema de llegums

Salsitxes vegetals al forn 
amb amanida d’enciams i olives*

Arròs tres delícies
(s/pernil dolç*)

Proteïna vegetal al forn 
amb amanida

Guisat de llenties amb 
verdures

Proteïna vegetal al forn amb 
amanida d’enciams, pastanaga i 

panses

Verdures d’hivern amb 
patata

Truita d’espinacs amb 
amanida d’enciams i remolatxa

10

Jornada gastronòmica



Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del tempsFruita del temps Menú de proteïna vegetal

Menú sense gluten
• Tots els plats estan elaborats pels 

cuiners del centre a partir 
d’ingredients frescos, de 
temporada i de proximitat.

• Tots els ingredients del menú són 
ecològics a excepció dels productes 
assenyalats amb un asterisc.

• Tots els ingredients del menú són 
ecològics a excepció dels productes 
assenyalats amb un asterisc.

• El peix es cuina amb la tècnica 
culinària adient per cada tipus. La 
guarnició és amanida pels fregits i  
patata panadera amb verdura pels 
cuinats al forn.

• Aquests menús estan subjectes a 
variacions per no disponibilitat en 
el mercat d’algun producte de 
temporada. 

• Els menús estan revisats per en 
David Caballé i un dietista membre 
del CODINUCAT. 

• Els plats que es considerin de risc 
s’elaboraran i cuinaran a part de la 
resta, en diferents recipients, 
estris i olis i es tindrà especial 
atenció amb la contaminació 
creuada. 

• Pasta, farina, carn i pa sense 
gluten. Tots els arrebossats 
s’elaboren amb farina d’arròs. 

17

24

13 161514

20 232221

8 9

27 302928 31

Macarrons* a la napolitana 
(s/gluten)

Truita de formatge* i 
pastanaga saltejada

Verdures d’hivern amb 
patates

Bacallà* a la llauna 
(all i pebre vermell dolç) amb 
amanida d’enciams i remolatxa

Sopa Minestrone

Vitello Tonnato* amb 
amanida d’enciams i 

germinats 

Trinxat de col i patata

Peix* de mercat amb 
amanida

Arròs amb tomàquet*

Truita de patates amb 
amanida d’enciams i ravenet

Guisat de cigrons

Pollastre* al forn amb 
llimona i amanida d’enciams 

Escudella
(sopa i pasta* s/gluten)

Carn d’olla (verdura, 
cigrons i pilota s/gluten)

Crema de verdures d’hivern 
amb sèsam

Estofat de tofu 
amb arròs

Espirals* al pesto de bledes 
(s/gluten)

Truita de calçots amb amanida 
d’enciams i pastanaga

Guisat de mongetes*

Hamburguesa (s/gluten) 
amb amanida d’enciams i 

olives*

Crema de porro
Lasanya* vegetal de llegums 

(s/gluten)

Arròs a la cassola de 
verdures

Croquetes de mill amb amanida 
d’enciams i nap

6 7

Crema de pastanaga a la 
francesa

Espaguetis* a la bolonyesa 
(s/gluten)

Sopa de peix* amb arròs

Peix* de mercat amb 
amanida

Crema de llegums

Botifarra* (s/gluten) al forn 
amb amanida d’enciams i 

olives*

Arròs tres delícies
(pernil dolç*)

Peix* de mercat amb 
amanida

10

Guisat de llenties amb 
verdures

Llom* al forn amb amanida 
d’enciams, pastanaga i panses

Verdures d’hivern amb 
patata

Truita d’espinacs amb 
amanida d’enciams i remolatxa
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Fruita del temps Fruita del temps Iogurt s/lactosa* Fruita del tempsFruita del temps Menú de proteïna vegetal

Menú sense lactosa
• Tots els plats estan elaborats 

pels cuiners del centre a partir 
d’ingredients frescos, de 
temporada i de proximitat.

• Tots els ingredients del menú 
són ecològics a excepció dels 
productes assenyalats amb un 
asterisc.

• El peix es cuina amb la tècnica 
culinària adient per cada tipus. 
La guarnició és amanida pels 
fregits i patata panadera amb 
verdura pels cuinats al forn.

• Aquests menús estan subjectes 
a variacions per no 
disponibilitat en el mercat 
d’algun producte de temporada. 

• Els menús estan revisats per 
en David Caballé i un dietista 
membre del CODINUCAT. 

• Els plats que es considerin de 
risc s’elaboraran i cuinaran a 
part de la resta, en diferents 
recipients, estris i olis i es 
tindrà especial atenció amb la 
contaminació creuada. 

• Pasta, farina, carn i pa sense 
lactosa.  

17

24

10

13 161514

20 232221

8 9

27 302928 31

Macarrons a la napolitana

Truita de tonyina* i 
pastanaga saltejada

Verdures d’hivern amb 
patates

Bacallà* a la llauna 
(all i pebre vermell dolç) amb 
amanida d’enciams i remolatxa

Sopa Minestrone

Vitello Tonnato* amb 
amanida d’enciams i 

germinats 

Trinxat de col i patata

Peix* de mercat amb 
amanida

Arròs amb tomàquet*

Truita de patates amb 
amanida d’enciams i ravenet

Guisat de cigrons

Pollastre* al forn amb 
llimona i amanida d’enciams

Escudella
(sopa i pasta)

Carn d’olla (verdura, 
cigrons i pilota s/lactosa)

Crema de verdures d’hivern 
amb sèsam

Estofat de seitan amb cuscus

Espirals al pesto de bledes
Truita de calçots amb 
amanida d’enciams i 

pastanaga

Guisat de mongetes*

Hamburguesa (s/lactosa) 
amb amanida d’enciams i 

olives*

Crema de porro
Lasanya vegetal de llegums 

(s/lactosa)

Arròs a la cassola de verdures

Croquetes de pollastre* 
(s/lactosa) amb amanida d’enciams 

i nap

6 7

Crema de pastanaga a la 
francesa (s/lactosa)

Espaguetis a la bolonyesa 
(s/lactosa)

Sopa de peix* amb arròs

Peix* de mercat amb 
amanida

Crema de llegums

Botifarra* (s/lactosa) al 
forn amb amanida d’enciams 

i olives*

Arròs tres delícies
(pernil dolç*)

Peix* de mercat amb 
amanida

Guisat de llenties amb 
verdures

Llom* al forn amb amanida 
d’enciams, pastanaga i panses

Verdures d’hivern amb 
patata

Truita d’espinacs amb 
amanida d’enciams i remolatxa
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Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del tempsFruita del temps Menú de proteïna vegetal

Menú sense ou
• Tots els plats estan elaborats 

pels cuiners del centre a partir 
d’ingredients frescos, de 
temporada i de proximitat.

• Tots els ingredients del menú 
són ecològics a excepció dels 
productes assenyalats amb un 
asterisc.

• El peix es cuina amb la tècnica 
culinària adient per cada tipus. 
La guarnició és amanida pels 
fregits i patata panadera amb 
verdura pels cuinats al forn.

• Aquests menús estan subjectes 
a variacions per no 
disponibilitat en el mercat 
d’algun producte de temporada. 

• Els menús estan revisats per 
en David Caballé i un dietista 
membre del CODINUCAT. 

• Els plats que es considerin de 
risc s’elaboraran i cuinaran a 
part de la resta, en diferents 
recipients, estris i olis i es 
tindrà especial atenció amb la 
contaminació creuada. 

• Pasta, farina, carn i pa sense 
ou. 

17

24

10

13 161514

20 232221

8 9

27 302928 31

Macarrons a la napolitana

Pollastre* al forn i 
pastanaga saltejada

Verdures d’hivern amb 
patates

Bacallà* a la llauna 
(all i pebre vermell dolç) amb 
amanida d’enciams i remolatxa

Sopa Minestrone

Vitello Tonnato* 
(s/maonesa*) amb amanida 

d’enciams i germinats 

Trinxat de col i patata

Peix* de mercat amb 
amanida

Arròs amb tomàquet*

Peix* al forn amb amanida 
d’enciams i ravenet

Guisat de cigrons

Pollastre* al forn amb 
llimona i amanida d’enciams i 

pipes de gira-sol 

Escudella
(sopa i pasta)

Carn d’olla (verdura, 
cigrons i pilota s/ou)

Crema de verdures d’hivern 
amb sèsam

Estofat de seitan amb cuscus

Espirals al pesto de bledes
Pollastre* al forn amb 

amanida d’enciams i 
pastanaga

Guisat de mongetes*

Hamburguesa (s/ou) amb 
amanida d’enciams i olives*

Crema de porro
Lasanya vegetal de llegums 

(s/ou)

Arròs a la cassola de 
verdures

Croquetes de pollastre* 
(s/ou) amb amanida d’enciams i nap

6 7

Crema de pastanaga a la 
francesa

Espaguetis a la bolonyesa

Sopa de peix* amb arròs

Peix* de mercat amb 
amanida

Crema de llegums

Botifarra* (s/ou) al forn 
amb amanida d’enciams i 

olives*

Arròs tres delícies
(s/truita)

Peix* de mercat amb 
amanida

Guisat de llenties amb 
verdures

Llom* al forn amb amanida 
d’enciams, pastanaga i panses

Verdures d’hivern amb 
patata

Gall dindi* al forn amb 
amanida d’enciams i remolatxa
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Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del tempsFruita del temps Menú de proteïna vegetal

Menú sense carn
• Tots els plats estan 

elaborats pels cuiners del 
centre a partir d’ingredients 
frescos, de temporada i de 
proximitat.

• Tots els ingredients del 
menú són ecològics a 
excepció dels productes 
assenyalats amb un asterisc.

• El peix es cuina amb la 
tècnica culinària adient per 
cada tipus. La guarnició és 
amanida pels fregits i  
patata panadera amb verdura 
pels cuinats al forn.

• Tots els àpats s’acompanyen 
amb pa. 

• Aquests menús estan 
subjectes a variacions per no 
disponibilitat en el mercat 
d’algun producte de 
temporada. 

• Els menús estan revisats per 
en David Caballé i un dietista 
membre del CODINUCAT. 

17

24

10

13 161514

20 232221

8 9

27 302928 31

Macarrons a la napolitana

Truita de formatge* i 
pastanaga saltejada

Verdures d’hivern amb 
patates

Bacallà* a la llauna 
(all i pebre vermell dolç) amb 
amanida d’enciams i remolatxa

Sopa Minestrone

Vitello Tonnato de proteïna 
vegetal amb amanida 
d’enciams i germinats 

Trinxat de col i patata

Peix* de mercat amb 
amanida

Arròs amb tomàquet*

Truita de patates amb 
amanida d’enciams i ravenet

Guisat de cigrons

Proteïna vegetal al forn amb 
llimona i amanida d’enciams i 

pipes de gira-sol 

Escudella vegetal
(sopa i pasta)

Verdura, cigrons i pilota 
vegetal de l’escudella vegetal

Crema de verdures d’hivern 
amb sèsam

Estofat de seitan amb cuscus

Espirals al pesto de bledes
Truita de calçots amb 
amanida d’enciams i 

pastanaga

Guisat de mongetes*

Hamburguesa vegetal amb 
amanida d’enciams i olives*

Crema de porro
Lasanya vegetal de llegums

Arròs a la cassola de 
verdures

Croquetes de mill amb amanida 
d’enciams i nap

6 7

Crema de pastanaga a la 
francesa

Espaguetis a la bolonyesa 
vegetal

Sopa de peix* amb arròs

Peix* de mercat amb 
amanida

Crema de llegums

Salsitxes vegetals al forn 
amb amanida d’enciams i 

olives*

Arròs tres delícies
(s/pernil dolç*)

Peix* de mercat amb 
amanida

Guisat de llenties amb 
verdures

Proteïna vegetal al forn amb 
amanida d’enciams, pastanaga i 

panses

Verdures d’hivern amb 
patata

Truita d’espinacs amb 
amanida d’enciams i remolatxa

Jornada gastronòmica



• Tots els plats estan 
elaborats pels cuiners del 
centre a partir d’ingredients 
frescos, de temporada i de 
proximitat.

• Tots els ingredients del 
menú són ecològics a 
excepció dels productes 
assenyalats amb un asterisc.

• El peix es cuina amb la 
tècnica culinària adient per 
cada tipus. La guarnició és 
amanida pels fregits i  
patata panadera amb verdura 
pels cuinats al forn.

• Tots els àpats s’acompanyen 
amb pa. 

• Aquests menús estan 
subjectes a variacions per no 
disponibilitat en el mercat 
d’algun producte de 
temporada. 

• Els menús estan revisats per 
en David Caballé i un dietista 
membre del CODINUCAT. 

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del tempsFruita del temps Menú de proteïna vegetal

Menú halal

17

24

10

13 161514

20 232221

8 9

27 302928 31

Macarrons a la napolitana

Truita de formatge* i 
pastanaga saltejada

Verdures d’hivern amb 
patates

Bacallà* a la llauna 
(all i pebre vermell dolç) amb 
amanida d’enciams i remolatxa

Sopa Minestrone

Vitello Tonnato de proteïna 
vegetal amb amanida 
d’enciams i germinats 

Trinxat de col i patata

Peix* de mercat amb 
amanida

Arròs amb tomàquet*

Truita de patates amb 
amanida d’enciams i ravenet

Guisat de cigrons

Pollastre* halal al forn amb 
llimona i amanida d’enciams i 

pipes de gira-sol 

Escudella vegetal
(sopa i pasta)

Verdura, cigrons i pilota 
vegetal de l’escudella vegetal

Crema de verdures d’hivern 
amb sèsam

Estofat de seitan amb cuscus

Espirals al pesto de bledes
Truita de calçots amb 
amanida d’enciams i 

pastanaga

Guisat de mongetes*

Gall dindi* halal al forn  
amb amanida d’enciams i 

olives*

Crema de porro
Lasanya vegetal de llegums

Arròs a la cassola de 
verdures

Croquetes de pollastre* 
halal amb amanida d’enciams i nap

6 7

Crema de pastanaga a la 
francesa

Espaguetis a la bolonyesa 
(s/porc*)

Sopa de peix* amb arròs

Peix* de mercat amb 
amanida

Crema de llegums

Salsitxes vegetals al forn 
amb amanida d’enciams i 

olives*

Arròs tres delícies
(s/pernil dolç*)

Peix* de mercat amb 
amanida

Guisat de llenties amb 
verdures

Pollastre* halal al forn amb 
amanida d’enciams, pastanaga i 

panses

Verdures d’hivern amb 
patata

Truita d’espinacs amb 
amanida d’enciams i remolatxa

Jornada gastronòmica



• Tots els plats estan 
elaborats pels cuiners del 
centre a partir d’ingredients 
frescos, de temporada i de 
proximitat.

• Tots els ingredients del 
menú són ecològics a 
excepció dels productes 
assenyalats amb un asterisc.

• El peix es cuina amb la 
tècnica culinària adient per 
cada tipus. La guarnició és 
amanida pels fregits i  
patata panadera amb verdura 
pels cuinats al forn.

• Tots els àpats s’acompanyen 
amb pa. 

• Aquests menús estan 
subjectes a variacions per no 
disponibilitat en el mercat 
d’algun producte de 
temporada. 

• Els menús estan revisats per 
en David Caballé i un dietista 
membre del CODINUCAT. 

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del tempsFruita del temps Menú de proteïna vegetal

Menú sense porc

17

24

10

13 161514

20 232221

8 9

27 302928 31

Macarrons a la napolitana

Truita de formatge* i 
pastanaga saltejada

Verdures d’hivern amb 
patates

Bacallà* a la llauna 
(all i pebre vermell dolç) amb 
amanida d’enciams i remolatxa

Sopa Minestrone

Vitello Tonnato* amb 
amanida d’enciams i 

germinats 

Trinxat de col i patata

Peix* de mercat amb 
amanida

Arròs amb tomàquet*

Truita de patates amb 
amanida d’enciams i ravenet

Guisat de cigrons

Pollastre* al forn amb 
llimona i amanida d’enciams i 

pipes de gira-sol 

Escudella vegetal
(sopa i pasta)

Verdura, cigrons i pilota 
vegetal de l’escudella vegetal

Crema de verdures d’hivern 
amb sèsam

Estofat de seitan amb cuscus

Espirals al pesto de bledes
Truita de calçots amb 
amanida d’enciams i 

pastanaga

Guisat de mongetes*

Hamburguesa de vedella amb 
amanida d’enciams i olives*

Crema de porro
Lasanya vegetal de llegums

Arròs a la cassola de 
verdures

Croquetes de pollastre* amb 
amanida d’enciams i nap

6 7

Crema de pastanaga a la 
francesa

Espaguetis a la bolonyesa 
(s/porc)

Sopa de peix* amb arròs

Peix* de mercat amb 
amanida

Crema de llegums

Salsitxes vegetals al forn 
amb amanida d’enciams i 

olives*

Arròs tres delícies
(s/pernil dolç*)

Peix* de mercat amb 
amanida

Guisat de llenties amb 
verdures

Pollastre* al forn amb 
amanida d’enciams, pastanaga i 

panses

Verdures d’hivern amb 
patata

Truita d’espinacs amb 
amanida d’enciams i remolatxa
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• Tots els plats estan 
elaborats pels cuiners del 
centre a partir d’ingredients 
frescos, de temporada i de 
proximitat.

• Tots els ingredients del 
menú són ecològics a 
excepció dels productes 
assenyalats amb un asterisc.

• El peix es cuina amb la 
tècnica culinària adient per 
cada tipus. La guarnició és 
amanida pels fregits i  
patata panadera amb verdura 
pels cuinats al forn.

• Tots els àpats s’acompanyen 
amb pa. 

• Aquests menús estan 
subjectes a variacions per no 
disponibilitat en el mercat 
d’algun producte de 
temporada. 

• Els menús estan revisats per 
en David Caballé i un dietista 
membre del CODINUCAT. 

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del tempsFruita del temps Menú de proteïna vegetal

Menú sense vedella

17

24

10

13 161514

20 232221

8 9

27 302928 31

Macarrons a la napolitana

Truita de formatge* i 
pastanaga saltejada

Verdures d’hivern amb 
patates

Bacallà* a la llauna 
(all i pebre vermell dolç) amb 
amanida d’enciams i remolatxa

Sopa Minestrone

Vitello Tonnato* de proteïna 
vegetal amb amanida 
d’enciams i germinats 

Trinxat de col i patata

Peix* de mercat amb 
amanida

Arròs amb tomàquet*

Truita de patates amb 
amanida d’enciams i ravenet

Guisat de cigrons

Pollastre* al forn amb 
llimona i amanida d’enciams i 

pipes de gira-sol 

Escudella vegetal
(sopa i pasta)

Verdura, cigrons i pilota de 
l’escudella vegetal

Crema de verdures d’hivern 
amb sèsam

Estofat de seitan amb cuscus

Espirals al pesto de bledes
Truita de calçots amb 
amanida d’enciams i 

pastanaga

Guisat de mongetes*

Hamburguesa vegetal amb 
amanida d’enciams i olives*

Crema de porro
Lasanya vegetal de llegums

Arròs a la cassola de 
verdures

Croquetes de pollastre* amb 
amanida d’enciams i nap

6 7

Crema de pastanaga a la 
francesa

Espaguetis a la bolonyesa 
(s/vedella)

Sopa de peix* amb arròs

Peix* de mercat amb 
amanida

Crema de llegums

Botifarra* al forn amb 
amanida d’enciams i olives*

Arròs tres delícies
(pernil dolç*)

Peix* de mercat amb 
amanida

Guisat de llenties amb 
verdures

Llom* al forn amb amanida 
d’enciams, pastanaga i panses

Verdures d’hivern amb 
patata

Truita d’espinacs amb 
amanida d’enciams i remolatxa

Jornada gastronòmica



Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del tempsFruita del temps Menú de proteïna vegetal

Menú sense fruits secs 
• Tots els plats estan elaborats 

pels cuiners del centre a partir 
d’ingredients frescos, de 
temporada i de proximitat.

• Tots els ingredients del menú 
són ecològics a excepció dels 
productes assenyalats amb un 
asterisc.

• El peix es cuina amb la tècnica 
culinària adient per cada tipus. 
La guarnició és amanida pels 
fregits i patata panadera amb 
verdura pels cuinats al forn.

• Aquests menús estan subjectes 
a variacions per no 
disponibilitat en el mercat 
d’algun producte de temporada. 

• Els menús estan revisats per 
en David Caballé i un dietista 
membre del CODINUCAT. 

• Els plats que es considerin de 
risc s’elaboraran i cuinaran a 
part de la resta, en diferents 
recipients, estris i olis i es 
tindrà especial atenció amb la 
contaminació creuada. 

• Pasta, farina, carn i pa sense 
fruits secs. 
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Macarrons a la napolitana

Truita de formatge* i 
pastanaga saltejada

Verdures d’hivern amb 
patates

Bacallà* a la llauna 
(all i pebre vermell dolç) amb 
amanida d’enciams i remolatxa

Sopa Minestrone

Vitello Tonnato* amb 
amanida d’enciams i 

germinats 

Trinxat de col i patata

Peix* de mercat amb 
amanida

Arròs amb tomàquet*

Truita de patates amb 
amanida d’enciams i ravenet

Guisat de cigrons

Pollastre* al forn amb 
llimona i amanida d’enciams 

Escudella
(sopa i pasta)

Carn d’olla (verdura, 
cigrons i pilota)

Crema de verdures d’hivern 

Estofat de seitan amb cuscus

Espirals al pesto de bledes
(s/fruits secs)

Truita de calçots amb amanida 
d’enciams i pastanaga

Guisat de mongetes*

Hamburguesa amb amanida 
d’enciams i olives*

Crema de porro
Lasanya vegetal de llegums

Arròs a la cassola de 
verdures

Croquetes de pollastre* amb 
amanida d’enciams i nap

6 7

Crema de pastanaga a la 
francesa

Espaguetis a la bolonyesa

Sopa de peix* amb arròs

Peix* de mercat amb 
amanida

Crema de llegums

Botifarra* al forn amb 
amanida d’enciams i olives*

Arròs tres delícies
(pernil dolç*)

Peix* de mercat amb 
amanida

Guisat de llenties amb 
verdures

Llom* al forn amb amanida 
d’enciams, pastanaga i panses

Verdures d’hivern amb 
patata

Truita d’espinacs amb 
amanida d’enciams i remolatxa

Jornada gastronòmica



Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del tempsFruita del temps Menú de proteïna vegetal

Menú sense fruits secs i sèsam 
• Tots els plats estan elaborats 

pels cuiners del centre a partir 
d’ingredients frescos, de 
temporada i de proximitat.

• Tots els ingredients del menú 
són ecològics a excepció dels 
productes assenyalats amb un 
asterisc.

• El peix es cuina amb la tècnica 
culinària adient per cada tipus. 
La guarnició és amanida pels 
fregits i patata panadera amb 
verdura pels cuinats al forn.

• Aquests menús estan subjectes 
a variacions per no 
disponibilitat en el mercat 
d’algun producte de temporada. 

• Els menús estan revisats per 
en David Caballé i un dietista 
membre del CODINUCAT. 

• Els plats que es considerin de 
risc s’elaboraran i cuinaran a 
part de la resta, en diferents 
recipients, estris i olis i es 
tindrà especial atenció amb la 
contaminació creuada. 

• Pasta, farina, carn i pa sense 
fruits secs i sèsam. 
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Macarrons a la napolitana

Truita de formatge* i 
pastanaga saltejada

Verdures d’hivern amb 
patates

Bacallà* a la llauna 
(all i pebre vermell dolç) amb 
amanida d’enciams i remolatxa

Sopa Minestrone

Vitello Tonnato* amb 
amanida d’enciams i 

germinats 

Trinxat de col i patata

Peix* de mercat amb 
amanida

Arròs amb tomàquet*

Truita de patates amb 
amanida d’enciams i ravenet

Guisat de cigrons

Pollastre* al forn amb 
llimona i amanida d’enciams 

Escudella
(sopa i pasta)

Carn d’olla (verdura, 
cigrons i pilota)

Crema de verdures d’hivern 

Estofat de seitan amb cuscus

Espirals al pesto de bledes
(s/fruits secs)

Truita de calçots amb amanida 
d’enciams i pastanaga

Guisat de mongetes*

Hamburguesa amb amanida 
d’enciams i olives*

Crema de porro
Lasanya vegetal de llegums

Arròs a la cassola de 
verdures

Croquetes de pollastre* amb 
amanida d’enciams i nap

6 7

Crema de pastanaga a la 
francesa

Espaguetis a la bolonyesa

Sopa de peix* amb arròs

Peix* de mercat amb 
amanida

Crema de llegums

Botifarra* al forn amb 
amanida d’enciams i olives*

Arròs tres delícies
(pernil dolç*)

Peix* de mercat amb 
amanida

Guisat de llenties amb 
verdures

Llom* al forn amb amanida 
d’enciams, pastanaga i panses

Verdures d’hivern amb 
patata

Truita d’espinacs amb 
amanida d’enciams i remolatxa

Jornada gastronòmica



Fruita del temps Fruita del temps Postres vegetal* Fruita del tempsFruita del temps Menú de proteïna vegetal

Menú Sense proteïna 
llet de vaca

• Tots els plats estan elaborats 
pels cuiners del centre a 
partir d’ingredients frescos, 
de temporada i de proximitat.

• Tots els ingredients del menú 
són ecològics a excepció dels 
productes assenyalats amb un 
asterisc.

• El peix es cuina amb la tècnica 
culinària adient per cada 
tipus. La guarnició és amanida 
pels fregits i  patata panadera 
amb verdura pels cuinats al 
forn.

• Aquests menús estan 
subjectes a variacions per no 
disponibilitat en el mercat 
d’algun producte de 
temporada. 

• Els menús estan revisats per 
en David Caballé i un dietista 
membre del CODINUCAT. 

• Els plats que es considerin de 
risc s’elaboraran i cuinaran a 
part de la resta, en diferents 
recipients, estris i olis i es 
tindrà especial atenció amb la 
contaminació creuada.
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Macarrons a la napolitana

Truita de tonyina* i 
pastanaga saltejada

Verdures d’hivern amb 
patates

Bacallà* a la llauna 
(all i pebre vermell dolç) amb 
amanida d’enciams i remolatxa

Sopa Minestrone

Vitello Tonnato* amb 
amanida d’enciams i 

germinats 

Trinxat de col i patata

Peix* de mercat amb 
amanida

Arròs amb tomàquet*

Truita de patates amb 
amanida d’enciams i ravenet

Guisat de cigrons

Pollastre* al forn amb 
llimona i amanida d’enciams  

Escudella
(sopa i pasta)

Carn d’olla (verdura, 
cigrons i pilota s/làctic)

Crema de verdures d’hivern 
amb sèsam

Estofat de seitan amb cuscus

Espirals al pesto de bledes
(s/formatge)

Truita de calçots amb amanida 
d’enciams i pastanaga

Guisat de mongetes*

Hamburguesa (s/làctic) amb 
amanida d’enciams i olives*

Crema de porro
Lasanya vegetal de llegums 

(s/làctic i s/formatge)

Arròs a la cassola de verdures

Croquetes de pollastre* 
(s/làctic) amb amanida d’enciams i 

nap

6 7

Crema de pastanaga a la 
francesa (s/làctic)

Espaguetis a la bolonyesa 
(s/formatge)

Sopa de peix* amb arròs

Peix* de mercat amb 
amanida

Crema de llegums

Botifarra* (s/làctic) al forn 
amb amanida d’enciams i 

olives*

Arròs tres delícies
(pernil dolç*)

Peix* de mercat amb 
amanida

Guisat de llenties amb 
verdures

Llom* al forn amb amanida 
d’enciams, pastanaga i panses

Verdures d’hivern amb 
patata

Truita d’espinacs amb 
amanida d’enciams i remolatxa

Jornada gastronòmica



Fruita del temps Fruita del temps Iogurt s/lactosa* Fruita del tempsFruita del temps Menú de proteïna vegetal

Menú
• Tots els plats estan elaborats pels 

cuiners del centre a partir 
d’ingredients frescos, de 
temporada i de proximitat.

• Tots els ingredients del menú són 
ecològics a excepció dels productes 
assenyalats amb un asterisc.

• Tots els ingredients del menú són 
ecològics a excepció dels productes 
assenyalats amb un asterisc.

• El peix es cuina amb la tècnica 
culinària adient per cada tipus. La 
guarnició és amanida pels fregits i  
patata panadera amb verdura pels 
cuinats al forn.

• Aquests menús estan subjectes a 
variacions per no disponibilitat en 
el mercat d’algun producte de 
temporada. 

• Els menús estan revisats per en 
David Caballé i un dietista membre 
del CODINUCAT. 

• Els plats que es considerin de risc 
s’elaboraran i cuinaran a part de la 
resta, en diferents recipients, 
estris i olis i es tindrà especial 
atenció amb la contaminació 
creuada. 

• Pasta, farina, carn i pa sense 
gluten i sense lactosa. Tots els 
arrebossats s’elaboren amb farina 
d’arròs. 

Sense gluten i 
sense lactosa
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Macarrons* (s/gluten*) a la 
napolitana

Truita de tonyina* i 
pastanaga saltejada

Verdures d’hivern amb 
patates

Bacallà* a la llauna 
(all i pebre vermell dolç) amb 
amanida d’enciams i remolatxa

Sopa Minestrone

Vitello Tonnato* amb 
amanida d’enciams i 

germinats 

Trinxat de col i patata

Peix* de mercat amb 
amanida

Arròs amb tomàquet*

Truita de patates amb 
amanida d’enciams i ravenet

Guisat de cigrons

Pollastre* al forn amb 
llimona i amanida d’enciams

Escudella
(sopa i pasta* s/gluten)

Carn d’olla (verdura, cigrons i 
pilota s/gluten i s/lactosa)

Crema de verdures d’hivern 
amb sèsam

Estofat de tofu amb arròs

Espirals (s/gluten) al pesto 
de bledes

Truita de calçots amb amanida 
d’enciams i pastanaga

Guisat de mongetes*

Hamburguesa (s/gluten i 
s/lactosa) amb amanida 

d’enciams i olives*

Crema de porro
Lasanya* vegetal de llegums 

(s/gluten i s/lactosa)

Arròs a la cassola de verdures

Croquetes de pollastre* 
(s/gluten i s/lactosa) amb amanida 

d’enciams i nap

6 7

Crema de pastanaga a la 
francesa (s/lactosa)

Espaguetis* (s/gluten) a la 
bolonyesa (s/lactosa)

Sopa de peix* amb arròs

Peix* de mercat amb 
amanida

Crema de llegums

Botifarra* (s/gluten i 
s/lactosa) al forn amb 

amanida d’enciams i olives*

Arròs tres delícies
(pernil dolç*)

Peix* de mercat amb 
amanida

Guisat de llenties amb 
verdures

Llom* al forn amb amanida 
d’enciams, pastanaga i panses

Verdures d’hivern amb 
patata

Truita d’espinacs amb 
amanida d’enciams i remolatxa

Jornada gastronòmica



Fruita del temps Fruita del temps Iogurt s/lactosa* Fruita del tempsFruita del temps Menú de proteïna vegetal

Menú
• Tots els plats estan elaborats pels 

cuiners del centre a partir 
d’ingredients frescos, de 
temporada i de proximitat.

• Tots els ingredients del menú són 
ecològics a excepció dels productes 
assenyalats amb un asterisc.

• Tots els ingredients del menú són 
ecològics a excepció dels productes 
assenyalats amb un asterisc.

• El peix es cuina amb la tècnica 
culinària adient per cada tipus. La 
guarnició és amanida pels fregits i  
patata panadera amb verdura pels 
cuinats al forn.

• Aquests menús estan subjectes a 
variacions per no disponibilitat en 
el mercat d’algun producte de 
temporada. 

• Els menús estan revisats per en 
David Caballé i un dietista membre 
del CODINUCAT. 

• Els plats que es considerin de risc 
s’elaboraran i cuinaran a part de la 
resta, en diferents recipients, 
estris i olis i es tindrà especial 
atenció amb la contaminació 
creuada. 

• Pasta, farina, carn i pa sense 
lactosa. 

Sense llegums i 
sense lactosa
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Macarrons a la napolitana

Truita de tonyina* i 
pastanaga saltejada

Verdures d’hivern amb 
patates

Bacallà* a la llauna 
(all i pebre vermell dolç) amb 
amanida d’enciams i remolatxa

Sopa Minestrone

Vitello Tonnato* amb 
amanida d’enciams i 

germinats 

Trinxat de col i patata

Peix* de mercat amb 
amanida

Arròs amb tomàquet*

Truita de patates amb 
amanida d’enciams i ravenet

Guisat de verdures

Pollastre* al forn amb 
llimona i amanida d’enciams

Escudella
(sopa i pasta)

Carn d’olla (verdura i pilota 
s/lactosa)

Crema de verdures d’hivern 
amb sèsam

Estofat de seitan amb cuscus

Espirals al pesto de bledes
Truita de calçots amb 
amanida d’enciams i 

pastanaga

Verdures guisades

Hamburguesa (s/lactosa) 
amb amanida d’enciams i 

olives*

Crema de porro
Lasanya vegetal (s/lactosa)

Arròs a la cassola de verdures

Croquetes de pollastre* 
(s/lactosa) amb amanida d’enciams 

i nap

6 7

Crema de pastanaga a la 
francesa (s/lactosa)

Espaguetis a la bolonyesa 
(s/lactosa)

Sopa de peix* amb arròs

Peix* de mercat amb 
amanida

Crema de verdures

Botifarra* (s/lactosa) al 
forn amb amanida d’enciams 

i olives*

Arròs tres delícies
(pernil dolç*)

Peix* de mercat amb 
amanida

Guisat de verdures

Llom* al forn amb amanida 
d’enciams, pastanaga i panses

Verdures d’hivern amb 
patata

Truita d’espinacs amb 
amanida d’enciams i remolatxa

Jornada gastronòmica




