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DIMARTS / MARTES / TUESDAY
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MENU BASAL
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Encisam i carlota ratllada
Macarrons amb tomata 
gratinats
* Filet de peix blanc al forn
Fruita 

Encisam i olives
Companatge variat
Arròs al forn
Fruita

Encisam, ceba i olives
Arròs amb tomata i fesols 
pintes
Llom adobat amb saltat de 
*pèsols
Fruita
       

Encisam i poma
Crema de llegums i verdures
Truita de formatge
Fruita
  

Encisam i carlota fresca 
ratllada
Espaguetis amb carabasse-
ta, ceba tonyina i tomata 
fregida
 
Varetes de *lluç casolanes 
amb sojanesa
Lacti           
  

Encisam i tomata
Humus amb torradeta de pà
Fideuà amb *peix, clòxines, 
gambetes i xirles
Fruita  

Encisam i cogombre
Sopa de petxines
Pit de pollastre empanat 
amb creïlles 
Fruita  

Encisam i dacsa
Sopa de fideus
Pollastre rostit al forn amb 
creïlles
Lacti

Encisam i tomata
Llentilles amb porro, carlota, 
ceba i tomata
Truita d’espinacs
Fruita

Encisam, ceba cruixent i 
poma
Sopa d’arròs amb colflor
Pizza de soja texturitzada, 
formatge i ceba amb salsa 
barbacoa casolana
Fruita

Encisam i remolatxa
Sopa maravella
Pollastre al forn amb colflor 
saltada
Fruita
  

Encisam i brots de soja
Llacets amb salsa de 
formatge
*Filet d’abadejo amb 
verduretes al forn
Fruita
  

Encisam i olives
Arròs milanesa
Guisat de mandonguilles
Lacti
  

Encisam i ceba
Potatge de cigrons i 
espinacs
Truita de porro i creïlla
Fruita
  

Encisam i pebrot italià
*Samoses de verdures amb 
salsa agredolç
    
Paella de pollastre, *garrofò 
i bajoca
Fruita
  

Encisam i carlota ratllada
Llentilles amb verdures i 
moniato
Burguer de calamar amb 
sojanesa
Fruita
  

Encisam, tomata i olives
Crema de porros, ceba, 
creïlla i poma
Llom al forn amb el seu suc
Fruita
  

3 fruites ecològiques per setmana.
Verdures i hortalisses ecològiques. En cumplimiento del Reglamento RD 126/2015 de 27 de Febrero; este establecimiento tiene

disponible para su consulta la informacion relativa a la presencia de alergenos de nuestros
productos. Puedes solicitar dicha informacion a traves de info@comicole.com

*ALIMENT CONGELAT

Sopar recomanat:
Llucet enfarinat amb pisto

Sopar recomanat:
Minestra i sepia planxa

Sopar recomanat:
Faixeta de pollastre i verdures

Sopar recomanat:
Burguer de peix, carabassa i avena amb pà

Sopar recomanat:
Sandvitx mixt amb xips de verdures   

Sopar recomanat:
Burguer de cigrons amb tomata casolana

Sopar recomanat:
Sopa de peix amb truita francesa

Sopar recomanat:
Crema de porro i poma amb seitan planxa 

Sopar recomanat:
Taboulé amb ceba caramelitzada tofu, 
panses, carlota i poma

Sopar recomanat:
Ou fregit i creïlles

Sopar recomanat:
Bullit de verdures i abadejo al forn

Sopar recomanat:
Crema de carabassa i peix enfarinat

Sopar recomanat:
Sopa de peix i titot adobat planxa 

Sopar recomanat:
Crema de carabasseta i poma amb sardines planxa

Sopar recomanat:
Crema de carabassa i peix enfarinat

Sopar recomanat:
Crêpe de xampinyó, pollastre i beixamel. 

Sopar recomanat:
Burguer de llentilles complet 

Sopar recomanat:
Llenguado amb verdures planxa 


