
Menú Basal Setembre Menú Hipocalòric Octubre 

30 1 2 3 4 

Bróquil amb patata  Verdures a la cassola amb arròs  Amanida de Llenties Vichyssoise Pèsols saltejats amb ceba y pastanaga. 

Pollastre al forn amb amanida  Bacallà al forn amb amanida 
Truita carbassó (sense patata) 

amb amanida 
 Gall dindi i tomàquet al forn amb amanida 

Pizza de pernil de gall d'indi, tomàquet i 

formatge / Variant Adult Estofat de vedella 

(sense patata) amb amanida  

Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural sense sucre Fruita de temporada Fruita de temporada 

7 8 9 10 11 

Crema de verdures de temporada Espirals amb salsa pesto Arròs amb salsa de tomàquet  Menestra de Verdures  
Empedrat de mongetes seques amb 

verdures  

Mandonguilles mixtes al forn amb 

amanida                    
Pollastre al forn i amanida     Lluç al forn i amanida Gall dindi rostit (sense patata) i amanida                

Truita Carbassó amb amanida (enciam, 

pastanaga, olives negres) 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural sense sucre Fruita de temporada 

14 15 16 17 18 

Verdures saltejades amb arròs Amanida de pasta ECO Crema de carbassa  Amanida de cigrons  Amanida d'estiu  

Salsitxes mixtes amb amanida Pollastre forn amb samfaina  

Gall dindi estofat amb xampinyons i 

amanida (enciam, tomàquet, col 

llombarda) 

Truita francesa amb amanida (enciam, 

pastanaga, olives negres) 

Bacallà al forn amb amanida (enciam, 

esparrec, pastanaga) 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural sense sucre 

21 22 23 24 25 

Minestra de verdures Arròs tres delícies  
Macarrons integral amb salsa de 

napolitana 
Llenties amb verdures Crema de pastanaga i ceba  

Estofat de gall dindi amb amanida 

(enciam, pastanaga, espinacs) 

Lluç al forn amb amanida (enciam, tomàquet, 

esparrec) 

Pollastre rostit amb amanida (enciam, 

olives verdes, col llombarda) 

Truita de patata amb amanida (enciam, 

tomàquet, brotes de soja) 

Llom rostit amb poma i amanida (enciam, 

olives verdes, amanida xinesa)               

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural sense sucre 

28 29 30 31 

Saltejat de verdures amb espirals ECO i 

salsa de tomàquet casolana 
Verdures de temporada (sense patata) 

 Empedrat (sense olives) de cigrons amb 

verdures  

Hamburguesa de vedella al forn amb 

amanida 

Rodó de gall dindi amb salsa de llimona i llit de 

verdureta                                

Truita de patates i espinacs amb amanida 

(enciam, pastanaga, olives negres) Menú Especial  
Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural sense sucre 


