
GENER

GENER

Maira

Seitó

Lluç

Bacallà

Mandarina, poma

taronja, kiwi 

i pera

Calçots, porro,

espinacs, col, bledes,

pastanaga, carbassa

i coliflor







Menú/VEGETARIÀ
dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
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Menú novembre 2022

1

28

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

Ous gratinats al forn amb
amanida

Iogurt

Macarrons amb salsa napolitana

Seitan a la planxa amb amanida

Fruita del temps

Crema de llegums
Salsitxes vegetals 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

Tofu amb salsa de poma, 
cuscús i amanida

Guisat de mongetes amb verdures

Verdures d'hivern amb patata

Estofat de llenties

Sopa de verdures amb pistons

Nuggets vegetals amb amanida

Espirals amb pesto de bledes

Truita de patates i ceba
amb amanida

Guisat de cigronsArròs amb verdures

Tofu al forn adobat amb amanida

Arròs integral amb tomàquet

Truita de formatge amb amanida

Escudella vegetal               
(sopa amb pasta)

Verdures de l’escudella
(cigrons, col i patata)

Mongetes estofades amb verdures

Crema de verdures d'hivern
Arròs tres delícies

(sense pernil)

Truita de patates i ceba amb
amanida

Guisat de llenties

Fruita del temps

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

Ous farcits amb maionesa i 
amanida

Remenat d’ous amb verdures

Fideuà de verdures i amanida

Hamburguesa vegetal amb
patates deluxe i amanida

Croquetes de llegums, cereals i 
formatge amb amanida



Menú/SENSE CARN
dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
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Menú novembre 2022

1

28

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

Iogurt

Macarrons amb salsa napolitana

Peix de mercat amb amanida

Fruita del temps

Crema de llegums

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 Guisat de mongetes amb verdures

Peix de mercat amb amanida

Verdures d'hivern amb patata

Estofat de llenties

Sopa de verdures amb pistons Espirals amb pesto de bledes

Truita de patates i ceba 
amb amanida

Guisat de cigrons

Bacallà a la llauna amb amanida

Arròs amb verdures

Arròs integral amb tomàquet

Truita de formatge amb amanida

Mongetes estofades amb verdures

Crema de verdures d'hivern

Fideuà de peix i marisc i amanida

Arròs tres delícies
(sense pernil)

Truita de patates i ceba amb
amanida

Guisat de llenties

Fruita del temps

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

Salsitxes vegetals amb arròs i 
amanida

Tofu amb salsa de poma, 
cuscús i amanida

Nuggets vegetals amb amanida

Tofu al forn adobat amb amanida

Escudella vegetal               
(sopa amb pasta)

Verdures de l’escudella
(cigrons, col i patata)

Ous gratinats al forn amb
amanida

Hamburguesa vegetal amb
patates deluxe i amanida

Croquetes de llegums, cereals i 
formatge amb amanida



Menú/SENSE GLUTEN

• 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. 

dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
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Menú novembre 2022

1

28

Verdures d'hivern amb patata

Guisat de cigrons amb quinoa

Fruita del temps

Rissoto de carbassa

Truita de calçots amb amanida

Fruita del temps

Saltejat de mongetes amb
ceba i all

Pollastre adobat 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, arròs 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

Crema de verdures d'hivern*

Fideuà* de peix i marisc i amanida

Arròs tres delícies
(pastanaga, truita i pernil dolç)

Truita de patates i ceba amb
amanida

Guisat de llenties

Fruita del temps

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

Hamburguesa* de vedella amb
patates deluxe i amanida

Croquetes* de llegums, cereals i 
formatge amb amanida



Menú/SENSE LACTOSA

• 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. 

dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
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Menú novembre 2022

1

28

Verdures d'hivern amb patata

Guisat de cigrons amb bulgur

Fruita del temps

Arròs amb carbassa saltejada

Truita de calçots amb amanida

Fruita del temps

Saltejat de mongetes amb
ceba i all

Pollastre adobat amb
amanida

Iogurt sense lactosa

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 sense lactosa

Iogurt sense lactosa

Iogurt sense lactosaFruita 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 salsa de pastanaga
i tomàquet

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 francesa amb amanida

Escudella                
(brou amb pasta)
Carn d'olla*

(cigrons, col i patata)

Mongetes estofades amb verdures

Crema de verdures d'hivern

Fideuà de peix i marisc i amanida

Arròs tres delícies
(pastanaga, truita i pernil dolç)

Truita de patates i ceba amb
amanida

Guisat de llenties

Fruita del temps

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

Hamburguesa* de vedella amb
patates deluxe i amanida

Croquetes* vegetals amb
amanida



Menú/SENSE proteïna llet de vaca

• Tots els ingredients marcats amb asterisc són sense 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. 

dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
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Menú novembre 2022

1

28

Verdures d'hivern amb patata

Guisat de cigrons amb bulgur

Fruita del temps

Arròs amb carbassa saltejada

Truita de calçots amb amanida

Fruita del temps

Saltejat de mongetes amb
ceba i all

Pollastre adobat amb
amanida

Postres vegetal

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

Postres vegetal

Postres vegetal

Postres vegetalFruita 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 salsa de pastanaga
i tomàquet

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 francesa amb amanida

Escudella                
(brou amb pasta)

Carn d'olla*
(cigrons, col i patata)

Mongetes estofades amb verdures

Crema de verdures d'hivern

Fideuà de peix i marisc i amanida

Arròs tres delícies
(pastanaga, truita i pernil dolç)

Truita de patates i ceba amb
amanida

Guisat de llenties

Fruita del temps

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

Hamburguesa* amb
patates deluxe i amanida

Croquetes* vegetals amb
amanida



Menú/SENSE OU

• 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. 

dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
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Menú novembre 2022

1

28

Verdures d'hivern amb patata

Guisat de cigrons amb bulgur

Fruita del temps

Rissoto de carbassa
Bistec de vedella a la planxa amb

amanida
Fruita del temps

Saltejat de mongetes amb
ceba i all

Pollastre adobat 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

Gall dindi a la planxa 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

Bistec de vedella a la planxa amb
amanida

Guisat de cigrons

Bacallà a la llauna amb amanida

Arròs amb verdures

Gall dindi adobat amb amanida

Arròs integral amb tomàquet
Pollastre a la planxa amb

amanida

Escudella                
(brou amb pasta)
Carn d'olla*

(cigrons, col i patata)

Mongetes estofades amb verdures

Crema de verdures d'hivern

Fideuà de peix i marisc i amanida

Arròs tres delícies
(sense truita)

Gall dindi a la planxa amb
amanida

Guisat de llenties

Fruita del temps

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

Hamburguesa* de vedella amb
patates deluxe i amanida

Croquetes* de llegums, cereals i 
formatge amb amanida



Menú/SENSE PORC
dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
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Menú novembre 2022

1

28

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
Gall dindi 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

Bistec de vedella 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

Pollastre a la planxa amb
amanida

Espirals amb pesto de bledes

Truita de patates 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 vegetal
(brou amb pasta)

Verdures de l’escudella         
(cigrons, col i patata)

Mongetes estofades amb verdures

Crema de verdures d'hivern

Fideuà de peix i marisc i amanida

Arròs tres delícies
(sense pernil)

Truita de patates i ceba amb
amanida

Guisat de llenties

Fruita del temps

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

Hamburguesa de vedella amb
patates deluxe i amanida

Croquetes de llegums, cereals i 
formatge amb amanida



Menú/SENSE VEDELLA
dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
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Menú novembre 2022

1

28

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
Gall dindi 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

Pollastre a la planxa 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 vegetal                
(brou amb pasta)

Verdures de l’escudella
(cigrons, col i patata)

Mongetes estofades amb verdures

Crema de verdures d'hivern

Fideuà de peix i marisc i amanida

Arròs tres delícies
(pastanaga, truita i pernil dolç)

Truita de patates i ceba amb
amanida

Guisat de llenties

Fruita del temps

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

Pollastre a la planxa amb
patates deluxe i amanida

Croquetes de llegums, cereals i 
formatge amb amanida



Menú/HALAL
dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
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Menú novembre 2022

1

28

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
Gall dindi 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

Bistec de vedella 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

Pollastre a la planxa amb
amanida

Espirals amb pesto de bledes

Truita de patates 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 vegetal
(brou amb pasta)

Verdures de l’escudella         
(cigrons, col i patata)

Mongetes estofades amb verdures

Crema de verdures d'hivern

Fideuà de peix i marisc i amanida

Arròs tres delícies
(sense pernil)

Truita de patates i ceba amb
amanida

Guisat de llenties

Fruita del temps

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

Hamburguesa de vedella amb
patates deluxe i amanida

Croquetes de llegums, cereals i 
formatge amb amanida



Menú/SENSE FRUITS SECS

• 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. 

dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

FESTIU

13

20

27

7

14

21

8

15

22

9

16

23

3

10

17

24

2

6

Menú novembre 2022

1

28

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

Crema de verdures d'hivern

Fideuà de peix i marisc i amanida

Arròs tres delícies
(pastanaga, truita i pernil dolç)

Truita de patates i ceba amb
amanida

Guisat de llenties

Fruita del temps

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

Hamburguesa de vedella amb
patates deluxe i amanida

Croquetes de llegums, cereals i 
formatge amb amanida
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