
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cigrons estofats  Trinxat de la Cerdanya Amanida d’arròs  Crema de carbassa, porros  
 amb verduretes  (col i patata kenebec )  (blat de moro, olives, pernil dolç)  i calçots 
 Salsitxes  a la planxa  Peix blanc Truita de carbassó Fricandó de vedella 
   al forn amb suquet    amb bolets 
 i enciam amb tomàquet i bastonet de pastanaga i enciam de Roure i cogombre i enciam maravella 
 Iogurt Peça de fruita Peça de fruita d'intercanvi  Peça de fruita 

     

Amanida russa  Sopa d'aviram  Llenties  amb arròs Patata i mongeta tendra  Macarrons amb tomàquet 
(patata, pastanaga, pèsols i maionesa)  amb pistó  saltejades amb all i julivert   
Vegenuguets de tofu i formatge Pernilets de pollastre  Marmitako de peix Hamburguesa de conill Llom arrebossat 
  al forn amb llimona i herbes I enciam meravella  amb ketxup   
i enciam amb remolatxa i enciam amb tomàquet  i enciam meravella i enciam, llombarda i olives 
Peça de fruita Peça de fruita d'intercanvi  Iogurt d'ovella La Cleda Peça de fruita Peça de fruita d'intercanvi  

   
 

 

Arròs saltejat amb verdures Verdura de temporada  Escudella barrejada  Kartoffensalad  
 

Espirals ecològics 
(carbassó, ceba, albergínia)   (amb cigrons) (amanida de patata, Frankfurt i maionesa) Amb salsa de xampinyons i pernil dolç 

Bunyols de bacallà  Pinxito de pollastre Botifarra  al forn  Käse-Lauch-Suppe Ous gratinats al forn amb tomàquet 
dolç  al forn amb suquet   Sopa de porro, carn picada i del Rull de can Maspons 

 i bastonet de pastanaga i enciam de Roure  crema de formatge i escarola   

Peça de fruita Làctic Peça de fruita d'intercanvi  Apfelmus (compota de poma) Peça de fruita 
     

     
     
     
     
     
     

     

 Espagueti Carbonara  Mongetes de Santa Pau Arròs amb tomàquet  
 (crema de llet i bacó) estofades amb verdures   
 Croquetes de pernil Pollastre a la cassola Peix blanc  
    al forn amb herbetes  
 i amanida variada i escarola i enciam de Roure  
 Peça de fruita d'intercanvi  Làctic Peça de fruita d’intercanvi  
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Crema de carbassó 
Arròs 
amb verduretes 

Sopa de lletres 
Bròquil 
amb patata 

Pizza 
de verduretes 

Truita de patates Peix al forn Pollastre al forn Peix enfarinat  

     

Iogurt Fruita Iogurt Iogurt Iogurt 

     

Arròs 
amb tomàquet 

Crema 
de pastanaga 

Cous- cous amb 
verduretes i curri 

Sopa de fideus Vichyssoise 

Peix al forn 
Mandonguilles 
amb tomàquet 

Truita de formatge i 
orenga 

Peix a la planxa 
Pa amb tomàquet 
i embotit 

Iogurt Iogurt Fruita Iogurt Iogurt 

     

Escalivada amb 
llit de patata 

Macarrons amb 
tomàquet i tonyina 

Arròs amb xampinyons 
i carxofes 

Crema de verdures 
variades 

Fajites de pollastre 
i verdures 
 Hamburguesa de 

vedella 
Peix a la planxa Truita francesa Peix al forn 

 
 

Iogurt Fruita Iogurt Iogurt 
Iogurt 

     
     

     

     

    
 

     

     

 Arròs amb tomàquet 
Sopa de pistons 
 

Crema de carbassa 
Amanida freda 
de quinoa 

 Truita d'espinacs Peix al forn Pinxito de pollastre Salsitxes amb 
tomàquet 

 Iogurt Fruita Iogurt Iogurt 


