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Dilluns 2 Dimarts 3 Dimecres 4 Dijous 5 Divendres 6
Espirals eco amb salsa de bolets Llenties eco guisades Saltat de col i patata Sopa vegetal amb fideus eco Arròs eco amb tomàquet

amb xampinyons, ceba i crema de llet amb vegetals de temporada

Ous durs amb salsa Hamburguesa vegetal Truita de formatge Lluç al forn Peix al forn
amb tomàquet, ceba i pastanaga amb enciam i tomàquet amb enciam i blat de moro amb enciam i olives amb enciam i pastanaga

Fruita de temporada eco Fruita de temporada eco Iogurt eco Fruita de temporada eco Fruita de temporada eco
Dilluns 9 Dimarts 10. Ens ho mengem tot! Dimecres 11 Dijous 12 Divendres 13

Crema de verdures Mongetes blanques eco guisades Patata brava i verdures saltades Espaguetis eco amb tomàquet i formatge Arròs eco amb tomàquet
amb vegetals de temporada patata, carbassa i ceba

Hamburguesa vegetal Truita de pastanaga i ceba Peix arrebossat Peix fresc segons mercat Truita francesa
amb patates dau amb niu d'enciams amb enciam i pastanaga amb enciam i olives amb enciam i blat de moro

Fruita de temporada eco Fruita de temporada eco Fruita de temporada eco Natilles Fruita de temporada eco
Dilluns 16 Dimarts 17 Dimecres 18 Dijous 19 Divendres 20

Patates guisades amb verdures Sopa vegetal amb meravella eco

MENÚ MULTICOLOR

Cigrons eco guisats Verdura de temporada amb patates
amb tomàquet, ceba i pastanaga

Truita francesa Peix al forn Ous durs amb salsa Fregidets d'abadejo
amb enciam i kikos amb enciam i pastanaga pastanaga, ceba i tomàquet amb enciam i olives

Fruita de temporada eco Fruita de temporada eco Fruita de temporada eco Fruita de temporada eco
Dilluns 23 Dimarts 24 Dimecres 25 Dijous 26 Divendres 27

Macarrons eco amb tomàquet Crema de carbassa Llenties eco amb verdures Paella vegetal Patates saltades amb verdures i all
amb crostons de pa amb vegetals de temporada mongeta verda, pastanaga, ceba i tomàquet

Truita de carbassó Peix al forn Ous durs amb salsa Hamburguesa vegetal Peix fresc segons mercat
amb enciam i olives amb romaní, farigola i patates dau amb tomàquet i ceba amb enciam i pipes amb enciam i blat de moro

Iogurt eco Fruita de temporada eco Fruita de temporada eco Fruita de temporada eco Fruita de temporada eco
Dilluns 30 Dimarts 31

Crema de porros Arròs eco amb verdures

Peix al forn Truita de ceba
amb enciam i pastanaga amb enciam i kikos

Fruita de temporada eco Fruita de temporada eco

Revisat per Andrea Rodríguez Sancho              CAT000899

@somvalors Graduada en Nutrició Humana i Dietètica
www.somvalors.com

http://www.menjadorseducatius.com
http://www.somvalors.com

