
 

SETEMBRE 2021 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

  15 16 17 

  
Ensaladilla russa amb ou i tonyina i 

maionesa (opcional) 
Cuinat de mongetes amb verdures Arròs de peix amb picada d’all i julivert 

  
Peix a la planxa amb picada d’all i 

julivert 
Filet de llom arrebossat Truita de patata i ceba 

  
Ensalada de lletuga, brots de soja i 

poma 
Ensalada de lletuga, pastanaga ratllada 

i cogombre 
Ensalada de lletuga, tomàtiga i olives 

20 21 22 23 24                     MENÚ D’ITÀLIA 

Ensalada de patata (amb tomàtiga, 
ceba, tonyina i olives) 

Cuinat de llenties amb verdures Crema de verdures Paella mixta 
Macarrons a la carbonara (amb porro, 

cuixot dolç i xampinyons) 

Truita a la francesa amb formatge 
Ensalada de lletuga, brots de soja i 

pastanaga ratllada 

Croquetes de bacallà 
Tombet de llom (amb patata, 

albergínia, carbassí, pebre vermell i 
salsa de tomàtiga) 

Peix a l’espatlla amb picada d’all i 
julivert 

Pitera d’indiot a la planxa 

Ensalada de lletuga, tomàtiga i 
espàrrecs blancs  

Minestra de verdures amb patata Colflori i bròquil gratinats 
Ensalada caprese de tomàtiga, 

formatge i orenga 

27 28 29 30  

Puré de llegums i verdures 
Arròs quatre delícies (amb pastanaga, 
blat de les índies, pèsols i cuixot dolç) 

Espaguetis a la bolonyesa 
Ciurons amb trempó (pebre tendre, 

ceba i tomàtiga) 
 

Pollastre rostit Peix a la planxa Truita a la francesa 
Ensalada de lletuga, pastanaga ratllada 

i brots de soja 

Pollastre amb salsa d’ametlles  

Patates fregides casolanes Ensalada de lletuga, tomàtiga i olives  Arròs bullit  

* En el menú s’afegirà aigua per beure i pa integral 

* Postres → Dilluns, dimarts, dimecres i divendres: fruita del temps. Dijous: iogurt natural 

  



 

OCTUBRE 2021 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

    1 

    
Ensaladilla russa amb ou i tonyina i 

maionesa (opcional) 

    Rabas de calamar 

    
Ensalada de lletuga, tomàtiga i 

espàrrecs blancs 

4 5 6 7 8 

Crema de carbassa Cuinat de llenties amb verdures Arròs de peix amb picada d’all i julivert Sopa de pasta amb brou de verdures 
Ciurons amb trempó (pebre tendre, 

ceba i tomàtiga) 

Peix al forn  Pitera de pollastre amb salsa de pebres Peix arrebossat casolà Truita de patata i ceba 
Estofat de vedella amb patates y 

verdures Ensalada de lletuga, tomàtiga i 
pastanaga ratllada 

Arròs blanc Trempó (pebre tendre, ceba i tomàtiga) 
Ensalada de lletuga, brots de soja i 

poma 

11 12 13 14 15 

Fideuà de peix 

FESTIU 

Lasanya de carn casolana Cuinat de mongetes amb verdures Crema de carbassí 

Llom al forn Truita a la francesa amb formatge Pitera de pollastre arrebossada Peix al forn 

Ensalada de lletuga, blat de les índies i 
olives 

Ensalada de lletuga i pastanaga ratllada 
Ensalada de lletuga, tomàtiga i 

cogombre 
Ensalada de lletuga, tomàtiga, 
espàrrecs blancs i cuixot dolç 

18 19 20 21 22 

Puré de llegums i verdures Sopa de pasta amb brou de carn Arròs brut 
Ensalada tropical (amb lletuga, 

tomàtiga, pinya, blat de les índies i 
pollastre esmicolat) 

Cuinat de llenties amb verdures 

Peix arrebossat casolà 

Escaldums de pollastre 

Peix al forn Estofat de porc amb verdures Truita d’espinacs 

Ensalada de lletuga, tomàtiga i brots de 
soja 

Mongetes saltejades amb ceba Arròs bullit 
Ensalada capresse de tomàtiga, 

formatge i orenga 

25 26 27 28 29                 MENÚ DE LA XINA 

Macarrons integral a la carbonara (amb 
porro, cuixot dolç) 

Cuinat de ciurons amb verdures Crema de verdures Puré de llegums i verdures 
Arròs quatre delícies (amb pastanaga, 
blat de les índies, pèsols i cuixot dolç) 

Truita a la francesa Rabas de calamar 

Estofat d’indiot amb patates i verdures 

Peix al forn amb ceba i salsa de 
tomàtiga 

Pollastre amb salsa d’ametlles 

Ensalada de lletuga i tomàtiga 
Ensalada de lletuga, pastanaga ratllada 

i olives 
Patates fregides casolanes Lletuga 

* En el menú s’afegirà aigua per beure i pa integral 

* Postres → Dilluns, dimarts, dimecres i divendres: fruita del temps. Dijous: iogurt natural  



 

 

NOVEMBRE 2021 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

1 2 3 4 5 

FESTIU 

Crema de carbassa 
Arròs amb salsa de tomàtiga casolana i 

xampinyons 
Sopa de pasta amb brou de carn Cuinat de llenties amb verdures 

Frit de marisc Truita a la francesa amb formatge 
Bullit de pollastre (amb patates, 

mongetes tendres, pastanaga i col) 

Peix arrebossat casolà 

 
Ensalada de lletuga, pastanaga ratllada 

i poma 
Ensalada de lletuga, tomàtiga i blat de 

les índies 

8 9 10 11 12 

Espaguetis integrals amb salsa de 
verdures 

Cuinat de mongetes i verdures Crema de verdures Arròs de peix amb picada d’all i julivert 
Ensalada de lletuga, tomàtiga, blat de 

les índies, olives i tonyina 

Peix a l’espatlla amb picada d’all i 
julivert 

Truita de patata i ceba Pollastre rostit al forn  

Peix a la marinera Lasanya casolana de carn 
Ensalada de lletuga, tomàtiga i 

pastanaga ratllada 
Ensalada de lletuga, brots de soja i 

olives 
Patates rostides i lletuga 

15 16 17 18 19 

Crema de pastanaga Arròs brut Cuinat de ciurons amb verdures Sopa de pasta amb brou de carn Puré de llegums i verdures 

Truita de patata i espinacs Llom al forn Peix a la planxa Escaldums de pollastre 

Aguiat de peix amb verdures 
Ensalada de lletuga, blat de les índies i 

olives 
Ensalada de lletuga, tomàtiga i 

pastanaga ratllada 
Ensalada de lletuga, pastanaga ratllada 

i brots de soja 
 

22 23 24 25 25              MENÚ DE TAILANDIA 

Cuinat de llenties amb verdures Crema de carbassí Arròs marinera 
Ciurons trempats (amb patata, 
mongeta tendre i pastanaga) 

Pad Thai (wok de pasta amb verdures i 
salsa de soja) 

Estofat de porc amb verdures 
Peix al forn amb ceba i salsa de 

tomàtiga 
Truita a la francesa Croquetes de bacallà 

Brotxetes de pollastre amb salsa de 
cacauet 

Arròs bullit Patata vapor 
Ensalada de lletuga, blat de les índies i 

cogombre 
Ensalada capresse de tomàtiga, 

formatge i orenga 
Ensalada de pastanaga ratllada 

29 30    

Crema de verdures Arròs amb salsa de tomàtiga Macarrons a la bolonyesa   

Peix arrebossat casolà Pitera d’indiot a la planxa Peix al forn   

Ensalada de lletuga i olives  Minestra de verdures 
Ensalada de lletuga, tomàtiga i 

espàrrecs blancs 
  

* En el menú s’afegirà aigua per beure i pa integral 

* Postres → Dilluns, dimarts, dimecres i divendres: fruita del temps. Dijous: iogurt natural 


