
 

                 

 

 

 

DIMARTS 01 
593,3Kcal - Prot:18,0g - Lip:17,7g - HC:90,5g 

Amanida de tomata, ceba i carlota 

 
Guisat de creïlles i pèsols amb pollastre  

Truita amb xampinyons 

 

Fruita de temporada  

Pan integral 

 

DIMECRES 02 
581,6Kcal - Prot:25,9g - Lip:12,8g - HC:90,7g 

Amanida de lletuga iceberg, dacsa i formatge 

fresc  
 

Cigrons ECO estofats amb verdures 

Lluç amb salsa d’oli amb julivert i all  
 

Fruita de temporada  

Pa blanc 

DIJOUS 03 
586,2Kcal - Prot:16,5g - Lip:11,8g - HC:103,5g 

Amanida d’encisam romà, olives i carlota 

 
Arròs a la cubana 

Llonganisses 

 
Fruita de temporada  

Pa integral 

DIVENDRES 04 
487,3Kcal - Prot:16,7g - Lip:12,4g - HC:109,2g 

Amanida d’encisam romà, cogombre i ceba 

 
Crema de garrofó 

  Caldereta de pollastre amb panotxa de 

dacsa 
 

Fruita de temporada  

Pa blanc 

DILLUNS 07 
602Kcal - Prot:27g - Lip:16,4g - HC:86,6g 

Amanida d’encisam romà i dacsa 

 

Tallarins napolitana 
Lluç al forn amb salsa de nata i formatge 

 

Fruita de temporada  
Pa blanc 

DIMARTS 08 
673,4Kcal - Prot:29,2g - Lip:22,6g - HC:88,3g 

Amanida de col llombarda, tomata i 

cogombre 
  

Guisat de llentilles ECO amb bajoquetes 

Truita amb formatge 
 

Fruita de temporada  

Pa integral 

DIMECRES 09 
623,9Kcal - Prot:22,9g - Lip:30,3g - HC:64,9g 

Amanida de tomata, ceba i dacsa 

 
Crema de carabasseta 

Xulla de titot a les fines herbes  amb carlota 

saltada 
 

Fruita de temporada  

Pa blanc 

DIJOUS 10 
592,4Kcal - Prot:14,8g - Lip:12,6g - HC:104,9g 

Amanida d’encisam, olives, i carlota 

 
Tomata natural amb ou bullit 

Paella valenciana  

 
Fruita de temporada  

Pa integral 

DIVENDRES 11 
581,1Kcal - Prot:17,2g - Lip:9,1g - HC:107,6g 

Amanida d’encisam, tomata i dacsa 

 
Sopa d’olla 

Cigrons, verdures i pilota de carn 

 

Fruita de temporada  

Pa blanc 

DILLUNS 14 
605,9Kcal - Prot:22,5g - Lip:23,9g - HC:75,2g 

Amanida d’encisam, dacsa i poma,  

 
Colzets napolitana 

Truita amb tonyina 

 

Fruita de temporada  

Pa blanc 

 

DIMARTS 15 
654,3Kcal - Prot:13,5g - Lip:19,1g - HC:107,1g 

Amanida de encisam, olives i tomata 

 

OLLA CHURRA 
Bunyols de bacallà 

 

Fruita de temporada  

Pa integral 

DIMECRES 16 
590,5Kcal - Prot:21,0g - Lip:15,7g - HC:91,3g 

Amanida d’encisam romà i tomata,  

 
Crema de carbassa 

Carrillera 

 

Iogurt artesà de la granja Els Masets amb 

dauets de fruita fresca natural  

Pa blanc 
 

DIJOUS 17 
567,7Kcal - Prot:14,0g - Lip:14,5g - HC:95,3g 

Amanida d’encisam iceberg, dacsa i 

formatge fresc 
 

Torrada amb tomaca i pernil salat 

Arròs ECO rossejat de peix 

 

Fruita de temporada  

Pa integral 

DIVENDRES 18 
676,8Kcal - Prot:29,9g - Lip:18,4g - HC:97,9g 

Amanida de carlota, nap ratllat i dacsa  

 
Suquet de peix 

Pollastre al forn amb tomatetes al forn 

 

Fruita de temporada  

Pa blanc 

 

DILLUNS 21 

593,0Kcal - Prot:23,7g - Lip:24,2g - HC:77,0g 

Amanida d'encisam romà i tomata 

 

       Macarrons ECO amb titaina de verat 
Truita francesa amb xampinyons saltats 

 

Fruita de temporada  
Pan blanc 

DIMARTS 22 
619,4Kcal - Prot:25,4g - Lip:14,2g - HC:97,5g 

Amanida de tomata, ceba i orenga 

  
Potatge de cigrons amb espinacs 

Bacallà al forn amb salsa de all i oli gratinat 
 

Fruita de temporada  

Pa integral  

DIMECRES 23 
634,2Kcal - Prot:19,7g - Lip:14,6g - HC:106,0g 

Amanida d'encisam romà, olives 

 
Tomata natural amb oli d’oliva i formatge 

fresc 
      Paella de peix  

 

Iogurt artesà de la granja Els Masets amb 
dauets de fruita fresca natural  

Pa blanc 

DIJOUS 24 
634,2Kcal - Prot:19,7g - Lip:14,6g - HC:106,0g 

Amanida de col, carlota i remolatxa 

 

Llentilles ECO estofades amb napicol 

Xulla de titot al forn a les fines herbes 
 

Fruita de temporada  

Pa integral 

DIVENDRES 25 
442,4Kcal - Prot:27,1g - Lip:15,4g - HC:88,0g 

Amanida d'encisam romà i ruca 

carlota 
 

Crema de boniato 

Cuixeta de pollastre a l’ast 

 

Fruita de temporada  
Pa blanc 

DILLUNS 28 
602,5Kcal - Prot:19,1g - Lip:12,5g - HC:103,4g  

Amanida d’encisam romà, i dacsa 

 
Tomata natural amb formatge fresc 

Fideuà 

 

Fruita de temporada  

Pa blanc 
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