
14

@somvalors
www.somvalors.com

1312 DIVENDRESDIJOUSDIMECRES

21

14

201918

2827262524

DIVENDRESDIJOUSDIMECRESDIMARTS

DIVENDRESDIJOUSDIMECRESDIMARTSDILLUNS

17DILLUNS

NO LACTOSA
VALORS MENJADORS EDUCATIUS

www.menjadorseducatius.com
Telf. 934 274 734MENÚ SETEMBRE - ESCOLA JAUME I

Fruita de temporada ecològica 

Pollastre al forn
amb niu d’enciams

Llenties eco amb verdures
amb vegetals de temporada

Iogurt de soja

Mongetes seques eco estofades
amb verdures

Truita de carbassó
amb niu d’enciams

FESTIU
Filet de lluç al forn
amb patates, tomàquet i ceba

Fruita de temporada ecològica 

Arròs eco amb tomàquet

Fruita de temporada ecològica 

amb enciam i pipes
Gall dindi al forn

Paella de verdures
amb mongeta verda, pastanaga, ceba i tomàquet 

Pollastre al forn
amb enciam i pastanaga

Amanida de pasta eco 
amb olives , pastanaga i blat de moro

Fruita de temporada ecològica 

Fruita de temporada ecològica 

Espirals eco amb tomàquet

Peix fresc segons mercat
amb enciam i olives

Fruita de temporada ecològica 

Crema de carbassó SENSE crostons de pa

Mandonguilles de vedella jardinera
amb tomàquet, mongeta verda i pastanaga

patata, carbassó i ceba
Amanida russa amb tonyina i maionesa
patata, mongeta verda, pastanaga i tonyina

Truita francesa
amb enciam i pastanaga

Iogurt de soja

Crema de verdures de temporada

amb patates al forn
Llom arrebossat casolà

Fruita de temporada ecològica 

Iogurt de soja

Espaguetis eco amb tomàquet

Peix al forn
amb patates xips

Fruita de temporada ecològica 

Mongeta verda amb patates

Pollastre al forn
amb niu d’enciams

Fruita de temporada ecològica 

Arròs eco amb pesto
amb alfàbrega i NO formatge

Truita de patates i ceba
amb enciam i blat de moro

Revisat per Andrea Rodríguez Sancho                  

Dietista-Nutricionista Col·legiada nºCAT000899

El pollastre és de pagès amb alimentació vegetal, mínim amb un 65% de cereals, dels quals com a mínim un 50% de blat de moro; 
sacri�cat almenys amb 56 dies i criat amb sistema extensiu.
Les verdures i hortalisses són ecològiques.
Les verdures de temporada podran ser: carbassó, carbassa, mongeta verda, porro, pastanaga, enciam i tomàquet
Les fruites de temporada podran ser: albercoc, pruna, poma, préssec, meló, pera, pinya, plàtan, síndria o raïm


