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Les fruites de temporada poden ser: kiwi,
poma, mandarina, taronja, pera, pinya o plàtan.

Les verdures de temporada poden ser: bledes,

espinacs, porro i pastanaga.

Tastet mensual!
hummus de mongeta blanca
amb bastonets de pa i de pastanaga

EL NOSTRE
COMPROMÍS

-  Treballar per aconseguir un ús integral de
   productes naturals, frescos i ecològics de
   proximitat. 
-  Introduir aliments integrals complerts sense
   cap tipus de tractament. 
-  Tenir un control directe sobre la procedència
   de tots els productes i evitar intermediaris
   que carreguen marges, pressionen al petit
   productor i no aporten valor.
-  Fer una elaboració artesanal, diària i
   tradicional del dinar, sense precuinats ni
   productes industrials.
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JAUME I

Els brous, guisats i arrebossats són casolans.
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Els aliments de color verd:

Aquests aliments són bons per la salut del 
nostre cor. Són depuratius, ja que ens ajuden 
al bon funcionament del nostre fetge, 
milloren la digestió i prevenen el restrenyi -
ment.

MENÚ VERD
24 de febrer
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Arròs ECO amb Tomàquet

Llom amb Salsa de Tomàquet
amb enciam i pipes

Fruita de Temporada ECO

Patates Guisades amb Verduretes
amb vegetals de temporada

Pollastre al Forn
amb enciam i olives

Fruita de temporada ECO

Crema de Pastanaga

Abadejo Fregit
ab patates dau

Fruita de temporada ECO

Abadejo Fregit
amb patates dau

Fruita de Temporada ECO

Espirals ECO amb Tomàquet
i orenga 

Truita de Patates
amb enciam i blat de moro

Iogurt ECO

Llenties ECO amb Verduretes
amb vegetals de temporada

Pernilets de Pollastre
amb tomàquet i ceba

Fruita de temporada ECO

Crema de Porros
brou d’au, galets i vegetals

Lluç amb All i Julivert
amb enciam i pastanaga

Fruita de temporada ECO

Trinxat de Verdura de Temporada
patata, verdura de temporada

Salsitxes al Forn amb Allet
          amb enciam i blat de moro

Fruita de temporada ECO

Arròs ECO amb Tomàquet

Truita de botifarra d’ou
             amb patata i nius d’enciam

Fruita de temporada ECO

Escudella de Meravella ECO
    brou d’au, meravella i vegetals

Pizza de Gall Dindi i Formatge
       tomàquet, formatge, gall dindi i orenga

Postres Especials!

Macarrons ECO
amb tomàquet

Truita de Formatge
amb patates xips

Fruita de temporada ECO

Sopa d’Au amb Arròs ECO 
brou d’au, vegetals i arròs

Fruita de temporada ECO

Verdura de Temporada amb Patates

Hamburguesa d’Au
amb enciam i tomàquet

Fruita de temporada ECO

Espaguetis ECO Napolitana
tomàquet i formatge ratllat

Truita de Xips
amb enciam i olives

Fruita de temporada ECO

Verdura de Temporada amb Patates
saltada amb allet

Estofat de Vedella
amb tomàquet, pastanaga i ceba

Fruita de temporada ECO

Pit de Gall Dindi Arrebossat Casolà

bsgdo
amb enciam i pipes

Arròs ECO saltat amb verdures
amb vegetals de temporada

Peix Fresc Segons Mercat
amb enciam i pastanaga

Fruita de temporada ECO

Cigrons ECO Saltats amb Verdures
amb vegetals de temporada
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dPeix Fresc Segons Mercat
           amb enciam i olives

pcm

Fruita de temporada ECO

Cigrons ECO amb Carbassa
carbassa, tomàquet, pastanaga i ceba

Pit de Pollastre amb Formatge
amb enciam i blat de moro

Iogurt ECO
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Mongetes Blanques ECO
amb porro, pastanaga, tomàquet i ceba

Croquetes de Rostit
                          amb niu d’enciams
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