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Verdures del temps 
Pernilets de pollastre amb poma 
i amanida d’enciam i olives

Fruita

Arròs xinès
Filet de llenguado al forn amb 
amanida d’enciam i tomàquet

Fruita

Amanida de pasta
Croquetes de pernil amb amanida 
d’enciam i cogombre

Fruita

Llenties ecològiques estofades 
Truita de pernil dolç amb amanida 
d’enciam i pastanaga

Gelat
                   

Vichyssoise amb crostons 
(crema de porros freda)
Magra de porc a la planxa amb  
amanida d’enciam i pastanaga

Fruita ecològica

DIA DE PROTEÏNA
Mongetes seques saltejades
Truita de verdures amb amanida 
d’enciam i ceba

Fruita

Espaguetis ecològics gratinats
Hamburguesa de vedella amb 
amanida d’enciam i remolatxa

Natilles

Arròs tres delícies
Varetes de lluç amb amanida 
d’enciam i olives

Fruita 
                      

    Gaspatxo
Fricandó de vedella a la caçadora 
amb patates i bolets amb 
amanida d’enciam i ceba

Fruita 

Macarrons italiana
Daus de pollastre amb amanida 
d’enciam i raves

Fruita 

Arròs ecològic amb xampinyons
Filet de lluç amb salsa verda i 
amanida d’enciam i pastanaga

Iogurt

Mongeta tendra i patata
Llom de porc rostit amb suc i 
amanida d’enciam i tomàquet

Fruita

FESTA FI DE CURS
Amanida d’estiu
Aletes de pollastre amb amanida 
d’enciam i ceba
Taronjada

Gelat 

 
        

    

Croquetes, bunyols i pernil dolç
Hamburguesa amb xips i 
amanida d’enciam i ceba 

Fruita
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DIA DE PROTEÏNA
Llenties amb arròs
Truita de carbassó amb amanida
 d’enciam i tomàquet

 Fruita ecològica

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Amanida russa
Roti de gall dindi amb suc de 
ceba i poma amb amanida 
d’enciam i tomàquet

Fruita 
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Les verdures i fruites són de TEMPORADA, de proximitat  i/o ecològiques 
Les carns són de granges de PROXIMITAT 
El PA, servit cada dia, és fet cada dia al FORN TRADICIONAL DE POBLE
Els iogurts són de la granja LA FAGEDA, Santa Pau ( Girona) 
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