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En cumplimiento del Reglamento RD 126/2015 de 27 de Febrero; este establecimiento tiene
disponible para su consulta la información relativa a la presencia de alérgenos de nuestros
productos. Puedes solicitar dicha información a través de info@comicole.comMenú2022
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DIMECRES / MIÉRCOLES DIJOUS / JUEVES DIVENDRES / VIERNESDILLUNS / LUNES DIMARTS / MARTES
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Encisam, dacsa i ceba 
Crema de carlota 
Mandonguilles jardinera amb 
arròs blanc  
Fruita 

Encisam i ceba
Macarrons amb tomat, alfàbega 
i formatge ratllat 
Filet de peix* blanc al forn amb 
salsa meri 
Fruita 

Humus de cigrons
Empanadilles casolanes d’ou i 
tonyina
Arròs al forn amb cigrons, 
tomata, creïlla i carabassa 
Lacti

Encisam i cogombre
Sopa de fideus 

Pollastre al forn amb creïlles 
Fruita 

Encisam i carlota
Llentilles amb porro, 
carlota, tomata i creïlla 
Truita francesa 
Fruita 

Encisam i carlota
Sopa d’arròs amb verduretes 

Truita de carabasseta i ceba 
Fruita 

Encisam i tomata
Potatge de cigrons i espinacs 

Peix*  blanc al forn amb 
verduretes
Fruita 

Cogombre
Sopa d’olla amb estreletes 

Llom al forn amb salsa de 
verdures i creïlles 
Lacti 

FESTA
 DE LA

HISPANITAT

Bastonets de verdures 
Humus de cigrons amb 
torradetes 

Paella 
Fruita 

Encisam i carlota ratllada
Arròs amb fesols i naps 

Truita d’espinacs
Fruita 

Encisam i pebrot italià
Muffins de verdures 

Lasanya d’albergines, soja 
texturitzada, ceba, tomata, 
beixamel i formatge
Fruita 

Encisam i tomata i olives
Potatge de fesols amb 
verduretes 

Llom empanat amb creïlles 
Lacti

Humus de cigrons i carabassa 
torrada
Sopa minestrone amb pasta 

Pollastre al forn amb coliflor 
saltada 
Fruita 

Xips de verdures
Macarrons amb tomata, 
carabasseta i ceba 

Peix* blanc al forn 
Fruita

Encisam i ceba
Espaguetis integrals amb 
salsa de carlota, porro i 
ricotta 

Crunx de peix* amb sojanesa
Fruita 

Humus de cigrons i remolatxa
Crema de porros, ceba, creïlla 
i poma

Hamburguesa amb creïlles
Fruita 

Encisam i magrana
Llentilles amb boniato

Truita de formatge
Fruita 
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Amanida de cigrons, pebrot, 
ceba, ou i taronja
Sopa d’arròs amb colflor 

Pizza de tomata, formatge, 
carabasseta i alberginia
Fruita 

Encisam i carlota ratllada
Saquet de ceba, colflor i 
formatge

Fideuà
Lacti


