
 

 

 

  

     
Llenties estofades Verdura de temporada  Escudella amb galets Arròs a la milanesa  Pasta a la napolitana  
       (ceba, pernil, pèsols i pebrot) (sofregit de tomàquet i formatge ratllat) 

Truita de carbassó  Mandonguilles a la jardinera  Bacallà amb samfaina  Estofat de gall d’indi Tires de pollastre  
  (verduretes tallades a daus) (amb tomàquet i pebrot) A l’estil de la Vero de Sant Jordi arrebossades  
i amanida variada i tomàquet amanit i escarola   i enciam  i escarola 
Làctic Peça de fruita Peça de fruita Peça de fruita d'intercanvi  Peça de fruita 

     
 Arròs amb tomàquet Cigrons estofats  Crema carbassa Sopa d’au 
     (amb pasta ) 
FESTA Salsitxes   Pollastre al forn Canelons de carn  Peix blanc a la Marinera  
 a  la planxa amb xips   A l’estil de la Maria de Vilanova   (amb cloïsses i ou dur) 
 i escarola i enciam de Roure i tomàquet amanit i enciam maravella 
 Peça de fruita Iogurt d'ovella  la Cleda Peça de fruita Peça de fruita d'intercanvi 

     
Amanida russa amb ou dur Mongetes de Santa Pau Espagueti a la carbonara Puré de pastanaga  Sopa de brou  
 (patata, pastanaga, pèsols i maionesa)    (amb crema de llet i bacó) amb rostes amb pistons 
Hamburguesa de vedella Peix blanc a la planxa Salsitxes de conill Calamars frescos  Pollastre de pagès (El Rei del 

galliner) (100% natural) de Carnovic amb tomàquet provençal amb tomàquet en tempura de Ca la Mari al forn amb suquet 
i enciam, llombarda i olives i enciam de Roure i amanida variada i enciam, remolatxa i olives i tomàquet amanit 
Peça de fruita Làctic Peça de fruita d'intercanvi  Peça de fruita Peça de fruita 

     
Espaguetis a la bolonyesa  Llenties riojana  Sopa de peix  Arròs ecològic  PASTÍTSIO 
(amb carn picada i tomàquet )    (amb pa i ceba) amb tomàquet al forn amb carn picada 
Croquetes BIOGRÀ Remenat de formatge i pernil dolç Botifarra   Pollastre  BACALIÁROS KALOIÉRU 
 Al forn d'ous del Rull de can Maspons Al forn amb verdures  en salseta agredolça Bacallà a l'estil dels monjos del monte Athos 

i amanida variada i enciam i pastanaga i enciam  de Roure i escarola   YIAÚRTI ME MÉLI KE KARÍDIA, 
Peça de fruita Peça de fruita d'intercanvi  Peça de fruita Peça de fruita del Berguedà( amb mel i nous) 

     
     
Pasta a la napolitana     
(sofregit de tomàquet i ceba)     
Bunyols de bacallà     
     
i enciam de Roure     
Peça de fruita d'intercanvi     
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Crema de carbassa Arròs amb tomàquet 
Mongeta verda 
 amb patata  

Macarrons 
 amb salseta de bolets Amanida variada 

Peix blau a la planxa Conill al forn Pollastre a la planxa 
 

Peix blanc Pizza de pernil dolç 
i xampinyons 

     

Peça de fruita Iogurt Iogurt Iogurt Peça de fruita 

     

 
Bròquil 
 amb patata gratinat Brou d'au amb galets Arròs amb verduretes Tomàquet amanit 

festa Pinxos de pollastre  Peix blanc a la planxa Truita francesa Fajites  

     
 Iogurt Fruita Iogurt Iogurt 

     

Arròs amb tomàquet Crema de carbassó 
Sopa d'arròs 
 amb pastanaga 

Pèsols amb  
samfaina de verdures 

Macarrons 
 amb tomàquet 

Peix blau al forn Hamburguesa 
 amb formatge 

Sèpia amb all i julivert Pollastre arrebossat Peix al forn 

     
Fruita Fruita Iogurt Iogurt Iogurt 

     

Crema de verdures  
Arròs caldós  
amb verduretes Albergínia amb carn 

picada i gratinada 

Sopa de pistons Vichyssoise 

Salsitxes  Peix enfarinat Cloïsses i musclos 
Pa amb tomàquet i 
embotit 

       

Iogurt Peça de fruita Peça de fruita Làctic Peça de fruita 

     
     

Verdura variada     

Bistec a la planxa     

Fruita      


