
FESTA MEXICANA
Sopa Mexicana
Fajitas de pollastre amb enciam i 
pastanga
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Minestra tricolor d’hivern
Botifarra a la planxa amb enciam 
i tomàquet 

Fruita

Crema de pastanaga amb 
formatgets
Pastis de patata i tonyina amb 
enciam i ceba

Fruita

Arròs amb salsa de tomàquet
Filet de lluç al forn amb enciam i 
cogombre

Fruita

Cigrons amb verdures
Ou remenat amb xampinyons

Amanida d’enciam i olives

Flam

Sopa minestrada amb verdures
Pit de pollastre guisat amb salsa 
blanca acompanyat d’enciam i 
pastanaga

Fruita

 
        

Bledes i patata
Mandonguilles amb pèsols 

Amanida d’enciam i ceba

Fruita ecològica

Mongetes estofades 
Truita de pernil dolç amb 
enciam i olives

Iogurt

Trinxat de la cerdanya amb 
col i patata 
Llom amb salsa de rostit

Amanida d’enciam  ceba
Fruita

Espaguetis a l’estil italià
Peix blau

Amanida d’enciam i 
tomàquet
Fruita

Arròs amb bolets de temporada
Croquetes de verdures 

Amanida d’enciam i cogombre

Fruita

Arròs ecològic a les tres delícies
Hamburguesa a la planxa amb 
ceba caramelitzada

Amanida d’enciam i olives
Fruita

Tallarines a la napolitana 
Filet de lluç a l’andalusa amb 
enciam i tomàquet

Fruita

Llenties vegetals amb el seu 
suc
Truita de patata i ceba amb 
enciam i pastanaga

Fruita
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Macarrons amb salsa de 
tomàquet i un toc de formatge
Calamars a la romana amb 
patates xips

Fruita en almíbar

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
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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) 


