
4 5 6 7 8 

Bròquil i patata gratinat amb beixamel  

(bròquil, patata, beixamel i formatge)    

Arròs tres delícies                                       

(pèsols, pernil dolç i pastanaga)          

Crema de pastanaga  

(pastanaga, porro, patata i brou vegetal)  

Guisat de cigrons vegetarians  

(ceba, pebrot, tomàquet) 

FESTIU 
Hamburguesa de vedella a la planxa amb ceba 

potxada i amanida  

                 

Gall d'indi rostit amb bolets 
Pollastre al forn amb amanida     (espinacs, blat 

de moro i enciam) 

Truita d'espinacs amb patata i amanida 

(enciam, espàrrec, pastanaga)     

Fruita de temporada                        Fruita de temporada                        Fruita de temporada                        Iogurt                                                                                                                 

11 12 13 14 15 

Crema de porro, carbassa i patata Mongeta tendra amb patata                   
Llenties ECO vegetarianes  

(carbassó, pastanaga i ceba) 
Arròs amb tomàquet                            

Escudella (galets, brou de vedella, verdures de 

temporada) 

Pollastre arrebossat amb amanida (enciam, 

tomàquet, col)                             

Estofat de vedella amb salsa de samfaina  

(albergínia, pebrot i tomàquet)  

Pastís d'ou amb verdures i amanida  

(enciam, tomàquet, espàrrec)            

Bacallà al forn amb amanida        (enciam, 

pastanaga, espinacs)               

Gall dindi al forn amb verdures                                  

(pastanaga, carbassó, albergínia)   

Fruita de temporada                        Fruita de temporada                                                 Iogurt                                                                                             Fruita de temporada                                                 Fruita de temporada                        

18 19 20 21 22 

Fideuà de marisc 

 (calamars, musclos i potón)  
 coliflor, pastanaga i mongeta tendra  

Estofat de mongeta blanca  

(mongetes blanques, ceba, pebrot, tomàquet, 

pastanaga, carbassó) 

Crema de moniato, carbassa, ceba, patata  
Arròs del Delta rossejat  

(ceba, mongeta tendra, pebrot) 

Botifarra de porc a la planxa amb amanida  

(enciam, olives verdes, col)                  

Pollastre a la catalana (prunes i orellanes) amb 

amanida  

(enciam, tomàquet, brots de soja)   

Truita de patata amb amanida  

(enciam, olives verdes, amanida xinesa)  

Gall dindi rostit amb xampinyons i amanida                                        

(enciam, cogombre, blat de moro)                             

Lluç amb salsa mediterrània  

(porro, tomàquet, carbassó) 

 i amanida (enciam, pastanaga, olives negres)  

Fruita de temporada                 Fruita de temporada Iogurt                                                                                              Fruita de temporada Fruita de temporada 

25 26 27 28 29 

Patata, col i pastanaga                                      Arròs amb tomàquet i ou  
Crema de verdures i patata  

(porro i pastanaga) 

Cigrons estofats amb verdures 

(ceba, pebrot, carbassó, pastanaga, espinacs)                                                         

Macarrons amb salsa caprese  

(formatge opcional) 

Estofat de porc amb amanida 

(enciam,espinacs, blat de moro)                                

Peix al forn amb verdures saltejades (ceba, 

pastanaga, pebrot, albergínia, all)     

Pollastre amb salsa italiana (ceba, xampinyons, 

all, tomàquet) i amanida  

(enciam, espàrrec, pastanaga)                              

Truita a la francesa amb amanida (enciam, 

tomàquet i col)  

Gall dindi al forn amb tires de carbassó i 

amanida (enciam, pastanaga, espinacs)             

Fruita de temporada                                                 Fruita de temporada                        Fruita de temporada                                              Iogurt                                                                                              Fruita de temporada                                                 

Menú Basal Novembre  


