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Maira

Seitó

Lluç

Bacallà

Mandarina, poma

taronja, kiwi 

i pera

Calçots, porro,

espinacs, col, bledes,

pastanaga, carbassa

i coliflor







Menú de proteïna vegetal Jornada gastronòmica

Menú FEBRER 2023
dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
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Menú novembre 2022
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Verdures d'hivern amb patata

Guisat de cigrons amb bulgur

Fruita del temps

Rissoto de carbassa

Truita de calçots amb amanida

Fruita del temps

Saltejat de mongetes amb
ceba i all

Pollastre kentucky amb
amanida

Iogurt

Macarrons amb salsa napolitana

Peix de mercat amb amanida

Fruita del temps

Crema de llegums
Botifarra al forn amb arròs i 

amanida
Fruita del temps

Iogurt

Iogurt

IogurtFruita del temps Fruita del tempsFruita del tempsFruita del temps

Fruita del temps

Fruita del temps

Arròs amb carxofes

Truita d’espinacs amb amanida 
Fruita del temps

Verdures d’hivern amb patata

Cap de llom al forn amb salsa 
de poma, cuscús i amanida

Guisat de mongetes amb verdures

Peix de mercat amb amanida

Verdures d'hivern amb patata

Estofat de llenties

Sopa de verdures amb pistons

Mandonguilles a la jardinera amb
amanida

Espirals amb pesto de bledes

Truita de patates i botifarra d'ou
amb amanida

Guisat de cigrons

Bacallà a la llauna amb amanida

Arròs amb verdures

Gall dindi adobat amb amanida

Arròs integral amb tomàquet

Truita de formatge amb amanida

Escudella                
(brou amb pasta)

Carn d'olla         
(cigrons, col i patata)

Mongetes estofades amb verdures
Hamburguesa de vedella amb

patates deluxe i amanida

Crema de verdures d'hivern

Fideuà de peix i marisc i amanida

Arròs tres delícies
(pastanaga, truita i pernil dolç)

Croquetes de llegums, cereals i 
formatge amb amanida

Truita de patates i ceba amb
amanida

Guisat de llenties

Fruita del temps

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
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