
	

        *** INTOLERÀNCIES:  (1) Ous i derivats, (2) Fruits secs, (3) Lactosa i derivats, (4) Peix, (5) Gluten 

	

 
 

  2	
Patates, bledes i pastanaga    
bullides  
Llenguadina*** a la 
“meunière” (3,4,5) 

3	
Llenties estofades 
Llom al forn amb salsa 
a la jardinera 

6	
Amanida d’enciam, olives, 
tomàquet, ceba i tonyina* 
(4)   
Macarrons* a la bolonyesa 
(5)	

7	
Cigrons ECO amb bledes
  
 
Truita* a la francesa amb 
enciam (1) 

8	
Crema de verdures de 
tardor  
Fricandó* de vedella (5)	

9	
Arròs blanc amb salsa de 
tomàquet  
Peix* de mercat amb 
humus (4) 

10	
Patates, mongetes 
tendres i ceba  
Cuixes de pollastre 
estofades 

13	
Llenties estofades 
Croquetes** casolanes amb 
amanida (3,5) 
	

14	
Amanida d’enciams variats, 
ceba i olives  
Espaguetis* a la 
bolonyesa (5) 

15	
Brou d’escudella * 
(5) 
 
Carn d’olla* i verdures (1)	

16	
Carpaccio de tomàquet 
amb formatge* fresc (3) 
Patates estofades amb 
pop*(4)	

17	
Crema de carbassa i 
nap Hamburguesa de 
vedella amb enciam	

20	
Cuscús de verduretes 
Filet de lluç* a la planxa 
amb enciam (4)	

	
	

21	
Patates amb bledes i 
pastanaga  
Botifarra amb salsa de 
tomàquet 

22	
Amanida variada  
d’enciams, ceba, tonyina* i 
olives (4) Arròs a la 
cassola amb costella i 
peix* (4) 

23	
Brou de cap de rap** i 
verdures  (4,5) 
Pit de pollastre a la 
planxa amb patates 
fregides 

24	
Macarrons* a la 
napolitana (5)  
Peix* de mercat amb 
enciam (4) 

27	
Crema de coliflor  
Cap de llom arrebossat* 
amb enciam (5)	

	

28	
Amanida d’enciams, olives 
pastanaga I brots de soja 
Mongetes estofades 

29	
Puré de patates amb 
sèsam 
Mandonguilles* amb salsa 
i verduretes (5) 

30	
MENJAR 

 INTERCULTURAL 
             XINA	

	



 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 

  2	
Patates, bledes i 
pastanaga    bullida  
Pollastre* a les fines 
herbes 

3	
Llenties estofades 
Llom al forn amb salsa 
a la jardinera 

6	
Amanida* d’enciam, olives, 
tomàquet, i ceba    
Macarrons* (s/g) a la 
bolonyesa	

7	
Cigrons ECO amb bledes
  
 
Llom a la planxa amb 
enciam 

8	
Crema de verdures de 
tardor  
Fricandó* de vedella	

9	
Arròs blanc amb salsa 
de tomàquet  
Gall d’indi* a la planxa 
amb humus 

10	
Patates, mongetes 
tendres i ceba  
Cuixes de pollastre 
estofades 

13	
Llenties estofades 
Pit de pollastre* al forn 
amb amanida 
	

14	
Amanida d’enciams 
variats, ceba i olives  
Espaguetis* (s/g) a la 
bolonyesa 

15	
Arròs bullit*  
Llom* a la planxa amb 
enciam	

16	
Amanida* d’enciam i 
tomàquet 
Filet de gall d’indi* a la 
planxa amb patates 

17	
Crema de carbassa i 
nap  
Hamburguesa de vedella 
amb enciam	

20	
Cuscús de verduretes 
Pit de pollastre* a la 
planxa amb amanida	

	
	

21	
Patates amb bledes i 
pastanaga  
Botifarra amb salsa de 
tomàquet 

22	
Amanida* variada  
d’enciams ceba, i olives
  
Arròs* amb tomàquet i 
costella 

23	
Patata i pastanaga 
bullida* 
Pit de pollastre a la 
planxa amb patates 
fregides 

24	
Macarrons (s/g) a la 
napolitana  
Gall dindi al forn amb 
enciam 

27	
Crema de coliflor  
Cap de llom* a la planxa 
amb enciam 	

	

28	
Amanida d’enciams, olives 
pastanaga I brots de 
soja Mongetes estofades 

29	
Puré de patates amb 
sèsam 
Gall d’indi amb salsa i 
verduretes 

30	
MENJAR 

 INTERCULTURAL 
 

XINA	

	



	

	

	

						

	

	

	

	

 
 

  2	
Crema de carbassa amb 
crostons i truita de ceba 
tendra 

3	
Pizza de verdures 

6	
Crema de verdures del 
temps amb ou dur ratllat 
i crostons de pa 

7	
Carxofes al forn i peix a 
la planxa amb llimona 

8	
Bròquil al forn amb pernil 
curat, soja beixamel i 
formatge ratllat  	

9	
Crema de carbassó  i 
truita de formatge 

10	
Entrepans calents 

13	
Pastis de patates i bolets 
al forn  
	

14	
Brou  de pistons i peix 
a la planxa 

15	
Patates i bledes  i truita 
de carxofes	

16	
Brou de peix de roca 
amb cabell d’àngel i 
hamburguesa de pollastre	

17	
Entrepans calents	

20	
Brou de cabell d’àngel i 
truita de ceba tendra  
	

21	
Espinacs a la crema i 
peix al forn 

22	
amanida variada i 
salsitxes planxa 

23	
Patates i mongetes 
tendres lluç a l’andalusa 

24	
Pizza vegetariana 

27	
Verdura del temps i truita 
de carxofes i alls tendres  
 

	

28	
Crema de carbassa i rap 
al forn 

29	
Brou de pistons i bacallà 
al forn 

30	
Pèsols saltejats I gall 
d’indi a la planxa	

	


