
 

                 

 

DILLUNS 12 
720,1Kcal - Prot:26,0g - Lip:32,0g - HC:75,9g 

Amanida d’encisam, formatge i dacsa 
 

Fideuà de morralla fresca amb verdures de 
temporada i lluç 

 
Fruita de temporada 

Pa integral 
 

DIMARTS 13 
624,1Kcal - Prot:23,9g - Lip:22,8g - HC:75,9g 

Amanida d’encisam, poma i dacsa 
 

Crema de pèsols i poma 
Filet de llom amb brasejat de verdures 

 
Fruita de temporada 

Pa integral 
 

DIMECRES 14 
889,8Kcal - Prot:29,6g - Lip:42,1g - HC:94,7g 

AGS:13,7g 

Amanida de col i carlota 
 

Guisat de verdures de temporada 
Truita francesa amb formatge fresc Els 

Masets 
 

Fruita de temporada 
Pa integral 

 

DIJOUS 15 
600,4Kcal - Prot:24,1g - Lip:24,1g - HC:66,7g 

Amanida d’encisam, tonyina, olives i dacsa 
 

Paella ECO Valenciana 
 

Fruita de temporada 
Pa integral 

 

DIVENDRES 16 
579,9Kcal - Prot:18,0g - Lip:14,2g - HC:90,4g 

Amanida d’encisam i remolatxa 
 

Estofat de fesols amb verdures de 
temporada 

Bunyols de brandada d’abadejo 
 

Batut casolà de llet i fruita de temporada 
Pa integral 

DILLUNS 19 
641,5Kcal - Prot:30,4g - Lip:21,0g - HC:79,3g 

Amanida d’encisam, carlota i brots de soja 

Suquet de peix amb morralla fresca 
Truita amb verdures de temporada 

 
Fruita de temporada 

Pa integral 
 

DIMARTS 20 

DIA MUNDIAL DE LA PAELLA 
603,0Kcal - Prot:24,1g - Lip:21,5g - HC:62,0g 

Amanida d’encisam, tomata i remolatxa 
 

PAELLA VALENCIANA 
Coca farcida de verdures de temporada 

 
Fruita de temporada 

Pa integral 

DIMECRES 21 
603,0Kcal - Prot:24,1g - Lip:21,5g - HC:62,0g 

Amanida d’encisam,  ou bullit  i dacsa 
 

Crema de carlota 
Cuixeta de pollastre al forn 

 
Fruita de temporada  

Pa integral 
 

DIJOUS 22 
812,2Kcal - Prot:28,4g - Lip:25,0g -HC:112,7g 

Amanida d’encisam i dacsa 
 

Formatge fresc Els Masets amb oli de oliva 
y romer 

Empedrat ECO 
 

Fruita de temporada 
Pa integral  

DIVENDRES 23 
602,5Kcal - Prot:22,3g - Lip:28,6g - HC:59,5g 

Amanida de col i carlota 
 

Potatge de cigrons ECO amb bledes i 
ratlladura d’ou 

Filet de peix amb allioli gratinat 
 

Fruita de temporada 
Pa integral 

DILLUNS 26 
536,5Kcal - Prot:22,4g - Lip:16,4g - HC:70,0g 

Amanida d’encisam i remolatxa 
 

Llentilles ECO estofades  
Truita d’espinacas 

 
Fruita de temporada 

Pa integral 
 

DIMARTS 27 
648,9Kcal - Prot:32,6g - Lip:22,9g - HC:72,3g 

Amanida d’encisam, carlota i brots de soja 
 

Sopa meravella (amb pollastre de corral) 
Aletes de pollastre amb salsa casolana de 

soja i mel 
 

Fruita de temporada 
Pa integral 

DIMECRES 28 
635,1Kcal - Prot:27,4g - Lip:24,1g - HC:73,3g 

Amanida d’encisam i poma 
 

Espaguetis ECO a la carbonara de salmó 
Peix fresc de llotja 

 
Fruita de temporada 

Pa integral 
 

DIJOUS 29 
609,9Kcal - Prot:23,8g - Lip:14,7g - HC:90,0g 

Amanida de col i carlota 
 

Arròs ECO a la cubana amb ou dur 
Llonganisses amb verdures de temporada  

 
Fruita de temporada 

Pa integral 

DIVENDRES 30 
773,4Kcal - Prot:25,8g - Lip:34,6g - HC:86,1g 

Amanida d’encisam, formatge i dacsa 
 

Olleta de la plana amb fesols i verdures 
Lluç al all i pebre 

 
Fruita de temporada 

Pa integral 

    
 
 
      

Fruites: bresquilla i meló 
Verdures: carabasseta, 
pebrera i albergínia 

 
 

Totes les bases de les 
elaboracions són de 

verdures fresques ecològiques 
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