
 

DILLUNS 02 
Espaguetis  a la carbonarà 

(llet i pernill dolç) 
Truita francesa 
Amb amanida  

(Enciam i pastanaga) 
Fruita temporada 

DIMARTS 03 
Mongeta tendre amb patates 

Hamburguesa de vedella a la planxa 
Amb amanida 

(Enciam i olives) 
Fruita temporada  

DIMECRES 04 
Sopa de rap ( amb fideus) 

Penilets de pollastre al chilindron 
( amb salsa  i verdures) 

Fruita temporada 
 

DIJOUS 05 
Arròs parellada  

(calamar, rap, gambes i carn magra) 
Halibut al forn 
Amb amanida 

(Enciam i tomàquet) 
Iogurt 

DIVENDRES 06 
Cigrons  estofats 
Llom rostit al forn 
Amb xampinyons 
Fruita temporada 

DILLUNS 09 
Fideus  a la catalana 

(carn magra i saltxitxes) 
Cuetes de rap  al forn 

Amb salsa marinera i patates 
panaderes 

Fruita temporada 

DIMARTS 10 
Trinxat de col amb bacon 

Mandonguilles de vedella a la 
jardinera ( salsa de verdures) 

Fruita temporada  

DIMECRES 11 
Arròs  a la cubana 

(salsa de tomàquet i ou dur) 
Porc adobat al forn 

Amb  amanida 
( Enciam i pastanaga) 

Fruita temporada 
 
 

DIJOUS 12 
Mongetes blanques estofades  amb 

verdures 
Truita de gambes 

Amb amanida  
(Enciam  i blat de moro) 

Fruita temporada 
 

DIVENDRES 13 
Patates  estofades a la marinera 

Croquetes de pollastre 
Amb amanida 

(Enciam i olives) 
Iogurt 

 

DILLUNS 16 
Tallarines amb salsa de tomàquet 

i tonyina 
Filet de lluç en salsa d`all i julivert 

Amb amanida 
(Enciam i blat de moro) 

Fruita temporada 
 

DIMARTS 17 
Crema de carbassa 

Hamburguesa de vedella a la planxa 
Amb  amanida  

(Enciam i tomàquet) 
Fruita de temporada 

DIMECRES 18 
Llenties estofades 

Truita francesa 
Amb amanida 

(Enciam i olives) 
Iogurt 

DIJOUS 19 
Paella de verdures 

Pit de pollastre a la planxa 
Amb patates xips 
Fruita temporada 

DIVENDRES 20 
Sopa casolana amb fideus 

San Jacobos 
(pernill dolç amb formatge) 

Amb amanida 
(Enciam i pastanaga) 

Fruita temporada 

DILLUNS 23 
Arròs  a la cassola 

(pollastre, carn magra) 
Croquetes de bacallà 

Amb amanida 
(Enciam i pastanaga) 

Fruita temporada 

DIMARTS 24 
Mongeta tendre amb patates 

Estofat de vedella 
Amb salsa i verdures 

Fruita temporada 

DIMECRES 25 
Espirals amb sala tomàquet 
Pernilets de pollastre al forn 

Amb patates fregides 
Fruita temporada 

 

DIJOUS 26 
Cigrons estofats 

Truita de pernill dolç 
Amb amanida 

(Enciam i olives) 
Fruita temporada 

 

DIVENDRES 27 
Patates estofades 

Lluç al forn  
Amb amanida 

(Enciam i blat de moro) 
Postres  d`aniversari 

DILLUNS 30 
Macarrons gratinats 

( salsa de tomàquet i formatge) 
Croquetes de pollastre 

Amb amanida 
(Enciam i pastanaga) 

Fruita temporada 

    
 

 

 

MENU BASAL                                   NOVEMBRE 2015  


