
dilluns dimarts  dimecres  dijous  divendres
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Els menús han estat elaborats seguint la guia de l’Alimenta-ció Saludable en l’Etapa Esco-lar, elaborada per l’Agència de      Salut Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya)

Pernilets de pollastre al forn 
amb amanida de kiwi 

 i espàrrecs
Fruita del temps

Arròs tres delícies 
Filet de fletà al forn amb 

amanida de blat de moro i 
formatge

Plàtan amb un rajolí de 
xocolata 

Arròs amb 
sofregit de verdures i carn 
Filet de lluç planxa amb 
amanida de d’espàrrecs 

i pastanaga 
Fruita del temps                        

.

Fruita del temps Fruita del temps 
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Espirals vegetals  amb 
  salsa  de tomàquet  i formatge 

Pernilets de pollastre al forn 
amb amanida d’olives negres 

i poma
Fruita del temps 

Pit de gall dindi a l’allet amb 
amanida de pebrot i cogombre 

Fruita del temps

Cigrons estofats 
amb verdures 

Truita de patates amb amanida 
de formatge i pastanaga 

Fruita del temps 

Arròs pilf amb 
verdures 

Filet de rosada a la romana 
amb xampinyons

Iogurt

Patata, mongeta i 
pastanaga amb pernil 

Hamburguesa de verdures amb 
quinoa, xia i pollastre amb ama-

nida de blat de moro i kiwi

Iogurt
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Fruita del temps

Crema de carbassó 
amb pa torrat 

Pit de pollastre planxa amb 
amanida de blat de moro i 

pastanaga 

Patata, mongeta 
i pastanaga amb pernil
Canelons de carn amb 
beixamel i formatge

Fruita del temps

Llaços vegetals amb 
salsa de tonyina 

Truita de pernil dolç amb 
amanida de poma i olives 

Iogurt

Sopa de verdures 
amb cigrons 

Espaguetis integrals 
amb salsa bolonyesa 

Truita de formatge amb 
amanida de blat de moro i 

pebrot

Filet de porc a la planxa amb 
tomàquet fregit 
i patates fregides

Sopa de peix 
amb verdures 

Sopa de verdures amb 
mongetes 

Pèsols saltats 
amb ou dur 

Escalopa de pollastre amb 
amanida de taronja i olives

Fruita del temps

Col·legi 
Sagrada Família  

ANOTACIONS 

• Cuinem i amanim amb OLI 

D’OLIVA VERGE EXTRA.

• PA INTEGRAL tres cops per 

setmana.

• Tots els dinars van 
acompanyats d’aigua 
OSMOTITZADA.

• Productes de PROXIMITAT: 

carns, fruites i hortalisses.

• Fruita ECOLÒGICA: poma 

(alguns dies aquest mes)

• Cuinem amb SAL IODADA.

• OFERIM VARIETATS BIO I 

INTEGRALS

3

Iogurt

Macarrons bio amb salsa 
siciliana

Tires de bacallà orly amb 
amanida de tomàquet cirerol

2

Fruita del temps

Arròs amb sofregit de 
ceba i tomàquet 

Truita francesa amb formatge 
i amanida de pebrot i olives 

negres

Fruita del temps

Crema de carbassa 
i moniato amb pernil

Estofat de gall dindi al forn 
amb xampinyons 

Llenties estofades 
amb verdures 

Pit de gall dindi planxa amb 
tomàquet fregit

Fruita del temps

Tallarines amb salsa 
siciliana 

Iogurt

Truita francesa amb formatge i 
amanida de tomàquet i blat de 

moro

Crema de pastanaga 
i porro amb pernil

Taronja amb un rajolí de mel 

Pit de pollastre planxa amb 
amanida de cogombre i olives 

Sopa de verdures amb 
pilotetes de carn 

Fruita del temps 

Filet de fletà al forn amb 
amanida d’ ou dur
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