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2n Trimestre  
2018-2019 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
8 a l’11 de gener 
4 al 8 de febrer 
4 al 8 de març 
1 al 5 d’abril 

Macarrons* a la carbonara 
Truita de patates amb pa i tomàquet 
Fruita del temps 

Llenties estofades* 
Mandonguilles amb salsa 
Fruita del temps 

Arròs integral* amb tomàquet 
Peix blanc a la planxa 
Enciam i pastanaga 
Iogurt natural 

Escudella amb cigrons* 
Pit de pollastre a la planxa 
Enciam i xerris 
Fruita del temps 

Pèsols amb patates i pernil 

Lluç arrebossat 
Enciam 
Fruita del temps 

14 al 18 de gener 
11 al 15 de febrer 
11 al 15 de març 

8 al 12 d’abril 

Arròs* amb verdures (mongeta tendra, 
bròquil, carbassó i pastanaga ) 

Pit de gall d’indi al forn amb  
xampinyons 
Fruita del temps 

Sopa de peix 
Hamburguesa de vedella 
Patates al caliu amb all i oli 
Fruita del temps 

Crema de carbassó 
Pollastre al forn 
Tomàquet i formatge fresc 
Iogurt de fruita 

Macarrons* amb tomàquet 
Lluç al forn amb patata i ceba 
Fruita del temps 

Minestra de verdures 
Croquetes de pollastre 
Fruita del temps 

 
21 al 25 de gener 
18 al 22 de febrer 
18 al 22 de març 

 

Espaguetis al pesto 
Llom a la planxa amb all i julivert 
Enciam 
Fruita del temps 

Crema de verdures amb crostons 
Peix blau al forn 
Fruita del temps 

Arròs integral* amb tomàquet 
Truita de patates 
Iogurt natural 

Trinxat de la Cerdanya amb rosta 
Pit de pollastre arrebossat 
Enciam i blat de moro 
Fruita del temps 

Llenties amb arròs* i verdures 
Hamburguesa de peix 
Enciam 
Fruita del temps 

 
28 de gener a l’1 de febrer 
25 de febrer a l’1 de març 

25 al 29 de març 
 

Arròs* amb tomàquet 
Rodó de vedella amb pastanaga 
Fruita del temps 

Sopa de brou 
Pollastre rostit a la llimona 
Patates fregides 
Fruita del temps 

 
 
Fideuada amb all i oli 
Lluç arrebossat 
Enciam 
Iogurt de fruita 
 
 

Mongeta tendra i patata 
Croquetes de pernil 
Enciam i olives 
Fruita del temps 

Cigrons* tebis amb vinagreta 
Hamburguesa de pollastre 
Enciam, canonges i xerris 
Fruita del temps 

BBEERREENNAARRSS Fruita del temps Pa amb embotit Pa amb embotit Pa amb formatge Pa amb xocolata 

 

MMeennúú  ddee  rrèèggiimm::  Arròs bullit / verdura                                                  Fruita del temps: Poma/Pera                                                           * Productes ecològics 
Pollastre / lluç / bistec a la planxa                                                           Mandarina/Taronja 
Iogurt / poma                                                                                              Plàtan 

 


