
OCTUBRE

OCTUBRE

POMA, 

XÍNDRIA, RAÏM,

MELÓ, PRUNA I 

PERA

SEITÓ, 

MAIRA, 

CANANA,

LLUCET,

VERAT

BLEDA, CARBASSA, 

CARBASSÓ, PASTANAGA, 

COL I COLIFLOR







OCTUBRE
MENÚ 

vegetarià
2022

3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

31

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps

FESTIU

Estofat de llenties amb 

verdures

Croquetes de llegums 

amb amanida d'enciams

Verdures de l'escudella 

(cigrons i verdura)

Truita d'espinacs amb 

amanida d'enciams

Ous amb beixamel 

gratinats al forn

Arròs integral amb 

tomàquet

Sopa de verdures amb 

pistons

Escudella vegetal                        

(sopa amb pasta)

Espirals amb oli d'oliva 

extra verge i grana 

padano

Crema de carbassa 

escalivada

Dauets de seitan 

adobats amb amanida

Estofat de cigrons amb 

quinoa

Truita de patates amb 

amanida d'enciams

Espaguetis amb salsa de 

pastanaga i tomàquet

Verdures de tardor amb 

patata

Guisat de mongetes amb 

verdures

Fideus a la cassola amb 

verdures

Ous al plat amb amanida 

d'enciams

Crema de verdures de 

tardor 

Arròs amb verdures i 

amanida d'enciams

Seitan a la planxa amb 

cuscús integral

Truita de carbassó amb 

amanida d'enciams
Guisat de mongetes amb 

quinoa  

Lasanya vegetal Ous farcits amb 

maionesa i amanida

Macarrons a la napolitana 

(tomàquet, ceba i all)

Guisat de llenties amb 

verdures

FESTIU

Risotto de carbassa
Crema de verdures de 

tardor

Truita de formatge amb 

pastanaga saltejada

Tofu marinat amb soia i 

llimona al forn amb 

amanida d'enciams

Nuggets vegetals amb 

patates deluxe i amanida 

d'enciams

Remenat d'ous amb 

amanida d'enciams

Guisat de llenties amb 

verdures

Crema de verdures de 

tardor

Amanida d'enciams, 

formatge fresc, 

tomàquet i llavors

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Verdures de tardor amb 

patata

Arròs a la cassola amb 

verdures



OCTUBRE
MENÚ 
sense 
gluten 
2022

• Tots els ingredients marcats amb asterisc són sense gluten. 
• Els plats 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. 

DIMARTS DIMECRES DIVENDRES
3 4 5 6 7

Guisat de llenties amb 

verdures

Crema de verdures de 

tardor

Amanida d'enciams, 

formatge fresc, 

tomàquet i llavors

Verdures de tardor 

amb patata

Arròs a la cassola amb 

verdures

Gall dindi adobat amb 

arròs

Truita de carbassó 

amb amanida d'enciam

Guisat de mongetes 

amb quinoa

Lasanya* vegetal Peix de mercat amb 

amanida d'enciams

10 11 12 13 14
Macarrons* a la 

napolitana (tomàquet, 

ceba i all)

Guisat de llenties  amb 

verdures Risotto de carbassa

Crema de verdures de 

tardor *

Truita de formatge 

amb pastanaga 

saltejada

Tall rodó de vedella al 

forn amb amanida 

d'enciams

Pollastre rostit eco 

amb patates deluxe i 

amanida d'enciams

Peix de mercat amb 

amanida

17 18 19 20 21
Espaguetis* amb salsa 

de pastanaga i tomàquet

Verdures de tardor 

amb patata

Crema de verdures de 

tardor* 

Guisat de mongetes 

amb verdures

Fideus* a la cassola 

amb verdures

Gall dindi adobat amb 

amanida

Estofat de cigrons amb 

quinoa

Arròs amb costelló i 

amanida d'enciams

Truita de patates amb 

amanida d'enciams

Peix de mercat amb 

amanida d'enciams

24 25 26 27 28
Arròs integral amb 

tomàquet

Sopa de peix amb 

pistons*

Escudella                         

(sopa amb pasta*)

Espirals* amb oli 

d'oliva extra verge i 

grana padano

Crema* de carbassa 

escalivada

Estofat de llenties amb 

verdures

Croquetes* de llegums 

amb amanida d'enciams

Carn d'olla                          

(pilota*, cigrons i col 

amb patata)

Truita d'espinacs amb 

amanida d'enciams

Rossejat de fideus* de 

peix i marisc

31

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps

DILLUNS DIJOUS

FESTIU

FESTIU



OCTUBRE
MENÚ 
sense 

lactosa 
2022

• Tots els ingredients marcats amb asterisc són sense lactosa. 
• Els plats 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. 

DIMARTS DIMECRES DIVENDRES
3 4 5 6 7

Guisat de llenties amb 

verdures

Crema de verdures de 

tardor

Amanida d'enciams 

complerta, tomàquet i 

llavors

Verdures de tardor 

amb patata

Arròs a la cassola amb 

verdures

Gall dindi adobat amb 

cuscús

Truita de carbassó 

amb amanida d'enciam

Guisat de mongetes 

amb quinoa

Lasanya* vegetal Peix de mercat amb 

amanida d'enciams

10 11 12 13 14
Macarrons a la napolitana 

(tomàquet, ceba i all)

Guisat de llenties  amb 

verdures

Arròs amb verdures Crema de verdures de 

tardor 

Truita francesa amb 

pastanaga saltejada

Tall rodó de vedella al 

forn amb amanida 

d'enciams

Pollastre rostit eco 

amb patates deluxe i 

amanida d'enciams

Peix de mercat amb 

amanida

17 18 19 20 21
Espaguetis amb salsa de 

pastanaga i tomàquet

Verdures de tardor 

amb patata

Crema de verdures de 

tardor 

Guisat de mongetes 

amb verdures

Fideus a la cassola amb 

verdures

Gall dindi adobat amb 

amanida

Estofat de cigrons amb 

quinoa

Arròs amb costelló i 

amanida d'enciams

Truita de patates amb 

amanida d'enciams

Peix de mercat amb 

amanida d'enciams

24 25 26 27 28
Arròs integral amb 

tomàquet

Sopa de peix amb 

pistons

Escudella                         

(sopa amb pasta)

Espirals a la napolitana 

(tomàquet, ceba i all)

Crema de carbassa 

escalivada

Estofat de llenties amb 

verdures

Croquetes* de llegums 

amb amanida d'enciams

Carn d'olla                          

(pilota*, cigrons i col 

amb patata)

Truita d'espinacs amb 

amanida d'enciams

Rossejat de fideus de 

peix i marisc

31

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt sense lactosa Fruita del temps

DILLUNS DIJOUS

FESTIU

FESTIU



OCTUBRE
MENÚ sense 

proteïna 
llet de vaca

2022

• Tots els ingredients marcats amb asterisc són làctic.
• Els plats s’elaboraran i cuinaran a part de la resta en diferents recipients, estris i olis i es 

tindrà especial atenció amb la contaminació creuada. 

DIMARTS DIMECRES DIVENDRES
3 4 5 6 7

Guisat de llenties amb 

verdures

Crema de verdures de 

tardor

Amanida complerta 

d'enciams, tomàquet i 

llavors

Verdures de tardor 

amb patata

Arròs a la cassola amb 

verdures

Gall dindi adobat amb 

cuscús integral

Truita de carbassó 

amb amanida d'enciam

Guisat de mongetes 

amb quinoa

Lasanya* vegetal Peix de mercat amb 

amanida d'enciams

10 11 12 13 14
Macarrons a la napolitana 

(tomàquet, ceba i all)

Guisat de llenties  amb 

verdures

Arròs amb verdures Crema de verdures de 

tardor 

Truita francesa amb 

pastanaga saltejada

Tall rodó de vedella al 

forn amb amanida 

d'enciams

Pollastre rostit eco 

amb patates deluxe i 

amanida d'enciams

Peix de mercat amb 

amanida

17 18 19 20 21
Espaguetis amb salsa de 

pastanaga i tomàquet

Verdures de tardor 

amb patata

Crema de verdures de 

tardor 

Guisat de mongetes 

amb verdures

Fideus a la cassola amb 

verdures

Gall dindi adobat amb 

amanida

Estofat de cigrons amb 

quinoa

Arròs amb costelló i 

amanida d'enciams

Truita de patates amb 

amanida d'enciams

Peix de mercat amb 

amanida d'enciams

24 25 26 27 28
Arròs integral amb 

tomàquet

Sopa de peix amb 

pistons

Escudella                         

(sopa amb pasta)

Espirals a la napolitana 

(tomàquet, ceba i all)

Crema de carbassa 

escalivada

Estofat de llenties amb 

verdures

Croquetes* de llegums 

amb amanida d'enciams

Carn d'olla                          

(pilota*, cigrons i col 

amb patata)

Truita d'espinacs amb 

amanida d'enciams

Rossejat de fideus de 

peix i marisc

31

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Postres vegetal Fruita del temps

DILLUNS DIJOUS

FESTIU

FESTIU



OCTUBRE
MENÚ 

sense ou 
2022

• Tots els ingredients marcats amb asterisc són sense ou. 
• Els plats 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. 

DIMARTS DIMECRES DIVENDRES
3 4 5 6 7

Guisat de llenties amb 

verdures

Crema de verdures de 

tardor

Amanida d'enciams, 

formatge fresc, 

tomàquet i llavors

Verdures de tardor 

amb patata

Arròs a la cassola amb 

verdures

Gall dindi adobat amb 

cuscús integral

Pollastre a la planxa 

amb amanida d'enciams

Guisat de mongetes 

amb quinoa

Lasanya vegetal Peix de mercat amb 

amanida d'enciams

10 11 12 13 14
Macarrons a la napolitana 

(tomàquet, ceba i all)

Guisat de llenties  amb 

verdures

Risotto de carbassa Crema de verdures de 

tardor 

Gall dindi a la planxa 

amb pastanaga 

saltejada

Tall rodó de vedella al 

forn amb amanida 

d'enciams

Pollastre rostit eco 

amb patates deluxe i 

amanida d'enciams

Peix de mercat amb 

amanida

17 18 19 20 21
Espaguetis amb salsa de 

pastanaga i tomàquet

Verdures de tardor 

amb patata

Crema de verdures de 

tardor 

Guisat de mongetes 

amb verdures

Fideus a la cassola amb 

verdures

Gall dindi adobat amb 

amanida

Estofat de cigrons amb 

quinoa

Arròs amb costelló i 

amanida d'enciams

Pollastre a la planxa 

amb amanida d'enciams

Peix de mercat amb 

amanida d'enciams

24 25 26 27 28
Arròs integral amb 

tomàquet

Sopa de peix amb 

pistons

Escudella                         

(sopa amb pasta)

Espirals amb oli d'oliva 

extra verge i grana 

padano

Crema de carbassa 

escalivada

Estofat de llenties amb 

verdures

Croquetes* de llegums 

amb amanida d'enciams

Carn d'olla                          

(pilota*, cigrons i col 

amb patata)

Gall dindi a la planxa 

amb amanida d'enciams

Rossejat de fideus de 

peix i marisc

31

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps

DILLUNS DIJOUS

FESTIU

FESTIU



OCTUBRE
MENÚ 
sense 
carn
2022

DIMARTS DIMECRES DIVENDRES
3 4 5 6 7

Guisat de llenties amb 

verdures

Crema de verdures de 

tardor

Amanida d'enciams, 

formatge fresc, 

tomàquet i llavors

Verdures de tardor 

amb patata

Arròs a la cassola amb 

verdures

Seitan a la planxa amb 

cuscús integral

Truita de carbassó 

amb amanida d'enciam

Guisat de mongetes 

amb quinoa

Lasanya vegetal Peix de mercat amb 

amanida d'enciams

10 11 12 13 14
Macarrons a la napolitana 

(tomàquet, ceba i all)

Guisat de llenties  amb 

verdures

Risotto de carbassa Crema de verdures de 

tardor

Truita de formatge 

amb pastanaga 

saltejada

Tofu marinat amb soia i 

llimona al forn amb 

amanida d'enciams

Nuggets vegetals amb 

patates deluxe i 

amanida d'enciams

Peix de mercat amb 

amanida

17 18 19 20 21
Espaguetis amb salsa de 

pastanaga i tomàquet

Verdures de tardor 

amb patata

Crema de verdures de 

tardor 

Guisat de mongetes 

amb verdures

Fideus a la cassola amb 

verdures

Dauets de seitan 

adobats amb amanida

Estofat de cigrons amb 

quinoa

Arròs amb verdures i 

amanida d'enciams

Truita de patates amb 

amanida d'enciams

Peix de mercat amb 

amanida d'enciams

24 25 26 27 28
Arròs integral amb 

tomàquet

Sopa de peix amb 

pistons

Escudella vegetal                        

(sopa amb pasta)

Espirals amb oli d'oliva 

extra verge i grana 

padano

Crema de carbassa 

escalivada

Estofat de llenties amb 

verdures

Croquetes de llegums 

amb amanida d'enciams

Verdures de 

l'escudella (cigrons i 

verdura)

Truita d'espinacs amb 

amanida d'enciams

Rossejat de fideus de 

peix i marisc

31

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps

DILLUNS DIJOUS

FESTIU

FESTIU



OCTUBRE
MENÚ 
sense 
porc 
2022

DIMARTS DIMECRES DIVENDRES
3 4 5 6 7

Guisat de llenties amb 

verdures

Crema de verdures de 

tardor

Amanida d'enciams, 

formatge fresc, 

tomàquet i llavors

Verdures de tardor 

amb patata

Arròs a la cassola amb 

verdures

Gall dindi adobat amb 

cuscús

Truita de carbassó 

amb amanida d'enciam

Guisat de mongetes 

amb quinoa

Lasanya vegetal Peix de mercat amb 

amanida d'enciams

10 11 12 13 14
Macarrons a la napolitana 

(tomàquet, ceba i all)

Guisat de llenties  amb 

verdures

Risotto de carbassa Crema de verdures de 

tardor

Truita de formatge 

amb pastanaga 

saltejada

Tall rodó de vedella al 

forn amb amanida 

d'enciams

Pollastre rostit eco 

amb patates deluxe i 

amanida d'enciams

Peix de mercat amb 

amanida

17 18 19 20 21
Espaguetis amb salsa de 

pastanaga i tomàquet

Verdures de tardor 

amb patata

Crema de verdures de 

tardor 

Guisat de mongetes 

amb verdures

Fideus a la cassola amb 

verdures

Gall dindi adobat amb 

amanida

Estofat de cigrons amb 

quinoa

Arròs amb verdures i 

amanida d'enciams

Truita de patates amb 

amanida d'enciams

Peix de mercat amb 

amanida d'enciams

24 25 26 27 28
Arròs integral amb 

tomàquet

Sopa de peix amb 

pistons

Escudella                         

(sopa amb pasta)

Espirals amb oli d'oliva 

extra verge i grana 

padano

Crema de carbassa 

escalivada

Estofat de llenties amb 

verdures

Croquetes de llegums 

amb amanida d'enciams

Carn d'olla                          

(pilota de vedella, 

cigrons i col amb 

patata)

Truita d'espinacs amb 

amanida d'enciams

Rossejat de fideus de 

peix i marisc

31

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps

DILLUNS DIJOUS

FESTIU

FESTIU



OCTUBRE
MENÚ 
sense 

fruits secs 
2022

• Els plats 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. 

DIMARTS DIMECRES DIVENDRES
3 4 5 6 7

Guisat de llenties amb 

verdures

Crema de verdures de 

tardor

Amanida d'enciams, 

formatge fresc i  

tomàquet 

Verdures de tardor 

amb patata

Arròs a la cassola amb 

verdures

Gall dindi adobat amb 

cuscús integral

Truita de carbassó 

amb amanida d'enciam

Guisat de mongetes 

amb quinoa

Lasanya vegetal Peix de mercat amb 

amanida d'enciams

10 11 12 13 14
Macarrons a la napolitana 

(tomàquet, ceba i all)

Guisat de llenties  amb 

verdures

Risotto de carbassa Crema de verdures de 

tardor 

Truita de formatge 

amb pastanaga 

saltejada

Tall rodó de vedella al 

forn amb amanida 

d'enciams

Pollastre rostit eco 

amb patates deluxe i 

amanida d'enciams

Peix de mercat amb 

amanida

17 18 19 20 21
Espaguetis amb salsa de 

pastanaga i tomàquet

Verdures de tardor 

amb patata

Crema de verdures de 

tardor 

Guisat de mongetes 

amb verdures

Fideus a la cassola amb 

verdures

Gall dindi adobat amb 

amanida

Estofat de cigrons amb 

quinoa

Arròs amb costelló i 

amanida d'enciams

Truita de patates amb 

amanida d'enciams

Peix de mercat amb 

amanida d'enciams

24 25 26 27 28
Arròs integral amb 

tomàquet

Sopa de peix amb 

pistons

Escudella                         

(sopa amb pasta)

Espirals amb oli d'oliva 

extra verge i grana 

padano

Crema de carbassa 

escalivada

Estofat de llenties amb 

verdures

Croquetes de llegums 

amb amanida d'enciams

Carn d'olla                          

(pilota, cigrons i col 

amb patata)

Truita d'espinacs amb 

amanida d'enciams

Rossejat de fideus de 

peix i marisc

31

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps

DILLUNS DIJOUS

FESTIU

FESTIU



OCTUBRE
MENÚ 
SENSE 

VEDELLA
2022

DIMARTS DIMECRES DIVENDRES
3 4 5 6 7

Guisat de llenties amb 

verdures

Crema de verdures de 

tardor

Amanida d'enciams, 

formatge fresc i  

tomàquet 

Verdures de tardor 

amb patata

Arròs a la cassola amb 

verdures

Gall dindi adobat amb 

cuscús integral

Truita de carbassó 

amb amanida d'enciam

Guisat de mongetes 

amb quinoa

Lasanya vegetal Peix de mercat amb 

amanida d'enciams

10 11 12 13 14
Macarrons a la napolitana                           

(tomàquet, ceba i all)

Guisat de llenties  amb 

verdures

Risotto de carbassa Crema de verdures de 

tardor 

Truita de formatge 

amb pastanaga 

saltejada

Gall dindi a la planxa 

amb amanida d'enciams

Pollastre rostit eco 

amb patates deluxe i 

amanida d'enciams

Peix de mercat amb 

amanida

17 18 19 20 21
Espaguetis amb salsa de 

pastanaga i tomàquet

Verdures de tardor 

amb patata

Crema de verdures de 

tardor 

Guisat de mongetes 

amb verdures

Fideus a la cassola amb 

verdures

Gall dindi adobat amb 

amanida

Estofat de cigrons amb 

quinoa

Arròs amb costelló i 

amanida d'enciams

Truita de patates amb 

amanida d'enciams

Peix de mercat amb 

amanida d'enciams

24 25 26 27 28
Arròs integral amb 

tomàquet

Sopa de peix amb 

pistons

Escudella                         

(sopa amb pasta)

Espirals amb oli d'oliva 

extra verge i grana 

padano

Crema de carbassa 

escalivada

Estofat de llenties amb 

verdures

Croquetes de llegums 

amb amanida d'enciams

Carn d'olla                          

(pilota de porc, cigrons 

i col amb patata)

Truita d'espinacs amb 

amanida d'enciams

Rossejat de fideus de 

peix i marisc

31

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps

DILLUNS DIJOUS

FESTIU

FESTIU



OCTUBRE
MENÚ 
HALAL
2022

DIMARTS DIMECRES DIVENDRES
3 4 5 6 7

Guisat de llenties amb 

verdures

Crema de verdures de 

tardor

Amanida d'enciams, 

formatge fresc, 

tomàquet i llavors

Verdures de tardor 

amb patata

Arròs a la cassola amb 

verdures

Gall dindi adobat amb 

cuscús integral

Truita de carbassó 

amb amanida d'enciam

Guisat de mongetes 

amb quinoa

Lasanya vegetal Peix de mercat amb 

amanida d'enciams

10 11 12 13 14
Macarrons a la napolitana 

(tomàquet, ceba i all)

Guisat de llenties  amb 

verdures

Risotto de carbassa Crema de verdures de 

tardor 

Truita de formatge 

amb pastanaga 

saltejada

Tall rodó de vedella al 

forn amb amanida 

d'enciams

Pollastre rostit eco 

amb patates deluxe i 

amanida d'enciams

Peix de mercat amb 

amanida

17 18 19 20 21
Espaguetis amb salsa de 

pastanaga i tomàquet

Verdures de tardor 

amb patata

Crema de verdures de 

tardor 

Guisat de mongetes 

amb verdures

Fideus a la cassola amb 

verdures

Gall dindi adobat amb 

amanida

Estofat de cigrons amb 

quinoa

Arròs amb verdures i 

amanida d'enciams

Truita de patates amb 

amanida d'enciams

Peix de mercat amb 

amanida d'enciams

24 25 26 27 28
Arròs integral amb 

tomàquet

Sopa de peix amb 

pistons

Escudella                         

(sopa amb pasta)

Espirals amb oli d'oliva 

extra verge i grana 

padano

Crema de carbassa 

escalivada

Estofat de llenties amb 

verdures

Croquetes de llegums 

amb amanida d'enciams

Carn d'olla                          

(pilota*, cigrons i col 

amb patata)

Truita d'espinacs amb 

amanida d'enciams

Rossejat de fideus de 

peix i marisc

31

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps

DILLUNS DIJOUS

FESTIU

FESTIU




