
 

 

Totes les FRUITES, les VERDURES, els LLEGUMS, els CEREALS, les PASTES i els LÀCTICS utilitzats en l’elaboració dels menús prové de 

l’agricultura ecològica. La VEDELLA i el PORC són productes ecològics certificats per la CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària 

Ecològica) 
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 DILLUNS   DIMARTS  DIMECRES   DIJOUS   DIVENDRES   
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    Cigrons guisats  
 Bacallà al forn amb 

un llit de patates 
 Iogurt 

 

 Patata i verdura 
 Botifarra amb 

enciam i olives 
verdes 

 Trencadís de 
formatge fresc i 
codonyat 

    705 Kcal 784 Kcal 

    Pasta 
Carn vermella 

Pasta 
Peix blanc 
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 Arròs cremós amb 
carbassa 

 Lluç al forn amb 
bròcoli i patata 

 Fruita 

 Sopa de pasta 
 Croquetes de 

pollastre amb humus 
de cigrons  

 iogurt 

 Crema de verdures   
 Espaguetis amb 

mandonguilles de 
Campdevànol 

 Fruita  

 Llenties guisades 
 Peix fresc amb 

enciam i remolatxa 
 Fruita 

 Patata i verdura  
 Llom  de porc  amb 

salsa de brou 
bolets 
o Enciam i olives  

 Batut de fruites  

 759 Kcal 760 Kcal 720 Kcal 721 Kcal 633 Kcal 

 

Verdura 
Carn blanca 

Pasta 
Peix blanc 

Pasta 
Ou 

Pasta 
Carn blanca 

Pasta 
Peix blau 
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FESTA EL PILAR 

 Crema de verdures   
 Truita de patata amb 

enciam i cogombre  
 Fruita 

 

 Llenties guisades 
 Filet de lluç amb 

tomàquet i bròquil  al 
forn. 

 Iogurt 

 Patata i verdura  
 Fricandó de vedella    

amb enciam i 
pastanaga ratllada   

 Pera amb xocolata 

 Arròs amb verdures  
 Pollastre rei del 

galliner al forn amb 
romaní , ceba i 
patata  

 Fruita 

  638 Kcal 623 Kcal 711 Kcal 673 Kcal 

  Pasta 
Peix blau 

Verdura 
Ou 

Pasta 
Peix blanc 

Verdura 
Llegum 
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 Arròs amb 
samfaina  

 Marmitako de 
bacallà 

  Fruita 
 

 Cigrons guisats 
 Salsitxes amb salsa de 

porro amb enciam i 
blat de moro 

 Iogurt  

 Patata i verdura 
 Lluç al forn amb ceba i 

coliflor 
 Fruita 

 Sopa d’arròs 
 Pit de pollastre amb 

puré de polenta    
 Fruita 

 Crema de carbassa  
 Macarrons a la 

bolonyesa amb 
enciam i olives   

 Macedònia de 
fruites 

 665 Kcal 772 Kcal 656 Kcal 754 Kcal 789 Kcal 

 

Verdura 
Carn vermella 

Pasta 
Peix blau 

Pasta 
Llegum 

Pasta 
Peix blanc 

Arròs 
Ou 
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 Macarrons amb 
salsa de tomàquet i 
orenga 

 Bacallà al forn 
gratinat amb  
tomàquet  

 Fruita 

 Arròs amb samfaina  

 Hamburguesa de 
vedella amb enciam i 
cogombre 

 Fruita 
 

 Espirals amb verdures  

 Truita de patata i ceba 
amb enciam i remolatxa  

 Fruita 
 

 Llenties guisades 

 Filet de Lluç al forn 
amb coliflor 

 Iogurt  
 
 

 Crema de moniato 

 Pollastre amb salsa 
de castanyes   

 Batut de Fruita 

 621 Kcal 673 Kcal 641 Kcal 732 Kcal 711Kcal 

 

Verdura 
Ou 

Verdura 
Peix blau 

Verdura 
Carn roja 

Pasta 
Carn blanca 

Pasta 
Llegum 

 


