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MARÇ FRUITA DE TEMPORADA: poma,
plàtan, kiwi, taronja i pera

Zumo los miércoles en temporada

“Desdejuna com un rei, menja com un
príncep i sopa com un captaire” és una
dita popular amb grans beneficis. Un
desdejuni saludable amb lactis i fruites
ens ajuda a obtindre l'energia necessària
per a començar el dia.

INFORMACIÓ PER A ALÈRGICS
/INTOLERANTS/NECESSITATS ESPECIALS:
Aquest menú no és apte per a persones que
patixen alèrgies o intoleràncies alimentàries
ja que conté els al·lèrgens més comuns en
la població (RE 1169/2011,anexo ii). Informe
a la direcció del menjador, aportant el
certificat mèdic perquè el responsable
sol·licite diàriament un menú dissenyat i
cuinat atenent a aquesta prescripció. Nota:
en cas de necessitat especial pot sol·licitar
al seu centre els al·lèrgens que componen
els plats servits. INFORMACIÓ PER A
ALÈRGICS /INTOLERANTS/NECESSITATS
ESPECIALS: Aquest menú no és apte per a
persones que patixen alèrgies o
intoleràncies alimentàries ja que conté els

Lletuga, tomaca, llombarda,
remolatxa
Cargols amb bacó fumat i
salsa carbonara
amb llet
Bacallà arrebossat
Fruita

01

 SOPAR: Sopa tapioca i pollastre a la
taronja. Fruita

Lletuga, fulla de roure,
tomaca, dacsa, olivas
Crema de verdures naturals
amb crostons
Llom en salsa espanyola amb
guarnició de bajoques
al horno con tomate y hortalizas
Fruita
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 SOPAR: Minestra gratinada i sépia
encebollada. Fruita

Lletuga, tomaca, safanòria,
dacsa
Arròs amb floricol i ajetes
Filet de lluç gratinat
al forn
Fruita
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 SOPAR: Creïlles forneres i truita verda.
Fruita

Lletuga, tomaca, pepino,
olives
Cassoulet de cigrons amb
CEBA ECO
amb hortlaisses
Contracuixa de pollastre a la
llima
al forn
Fruita
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 SOPAR: Crema de xampinyons i peix a
la papillota. Fruita

Lletuga, tomaca, safanòria,
llombarda
Sopa castellana amb lletres
d'au i porc amb ou
Filet de pollastre arrebossat
amb guarnició de pèsols
Fruita
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 SOPAR: Saltat de verdura i peix blanc a
la llima. Fruita

Lletuga, tomaca, dacsa,
olives
Fesols de la iaia amb
CARABASSA ECO
amb xoriço i os de pernil
Truita d'albergina
Fruita
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 SOPAR: Bullit valencià i xulles de titot
rustidas. Fruita

Lletuga, tomaca, safanòria,
dacsa
MACARRONS ECO al pesto de
alfàbega
amb salsa d'hortalisses i tomaca
Filet d'abadejo al forn amb
colinesa
amb salsa de floricol, oli i all
Fruita
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 SOPAR: Sopa de lletres i ou a la planxa
amb papes. Fruites

Lletuga, tomaca, remolatxa,
cogombre
Crema de cigrons
con verduras
Coca amb verdures i pernil
dolç
amb tomaca i formatge
Fruita

10

 SOPAR: Xampinyons amb alls i guisat de
peix blanc. Fruita

Lletuga, tomaca, dacsa,
olives
Arròs a la cubana
amb salsa de tomaca
Llongnaisses al forn
carn de porc
Fruita
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 SOPAR: Crema de carabassa y llom a les
fines herbes. Fruita

Festiu

14 .
Amanida variada amb
formatge
lletuga, tomaca, safanòria, dacsa, ou dur i
olives
Coditos amb salsa bolonyesa i
formatge gratinat
amb carn picada de porc i tomaca
Fruita i iogurt
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 SOPAR: Crema de carabasseta i
broqueta de peix. Fruita.

Lletuga, fulla de roure,
tomaca, dacsa, olives amb
vinagreta de maduixa
Paella de verdures
Filet de abadejo ajoarriero
al forn
Fruita
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 SOPAR: Sopa juliana i rotllo de vedella al
forn. Fruita.

Lletuga, tomaca, remolatxa,
dacsa
Crema Saint Germain
amb pèsols i poma
Llom a les herbes provençals
al forn
Fruita
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 SOPAR: Wok de verdures i peix blau al
forn. Fruita.

Lletuga, tomaca, pepino,
llombarda
Potatge de cigrons amb
carabasseta i CARABASSA
ECO
amb hortalisses
Truita camperola
amb verdures
Fruita
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 SOPAR: Guisat de creïlles amb verdura i
llom en salsa amb formatge. Fruita.

Lletuga, tomaca, safanòria,
llombarda
Espaguetis amb tomaca i
xampinyó
Mossets de rosada amb
guarnició de minestra de
verdures
Fruita
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 SOPAR: Tumbet mallorqui i pit de
pollastre en el seu suc. Fruita.

Lletuga, tomaca, remolatxa,
olives
Fesols de l'horta amb CEBA
ECO
amb hortalisses
Cuixa de pollastre a la
santanderina
al forn en salsa de julivert, timó i pebre
roig
Fruita
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 SOPAR: Sopa coberta i broqueta de
peix. Fruita

Lletuga, tomaca, safanòria,
olives
Sopa de putxero amb
estreletes
d'au i porc amb ou
Putxero complet amb pilota
amb cigrons, carn, creïlles i hortalisses
Fruita
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 SOPAR: Crema de pésols i regirat amb
pernil. Fruita.

Lletuga, tomaca, pepino,
llombarda
Arròs amb magre
Filet de lluç a la gallega
al forn amb salsa de tomaca, ceba i porro
Fruita
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 SOPAR: Ensalada verda i polit a la
mostassa i mel. Fruita.

Lletuga, tomaca, safanòria,
dacsa
Llentilles llauradors amb
SAFANÒRIA ECO
amb creïlla, ceba, safànoria i carabasseta
Truita francesa
Fruita
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 SOPAR: Graellada de verdures i peix en
salsa verda. Fruita.

Lletuga, tomaca, safanòria,
olives
Crema mediterranea amb
formatge y CEBA ECO
amb hortalisses
Hamburguesa d'au en salsa
lionesa amb guarnició de
pèsols
al forn
Fruita

28

 SOPAR: Fesols tendres amb tomaca i
peix arrebossat casolà. Fruita.

.
Amanida valenciana amb
formatge
lletuga, tomaca, safanòria, dacsa, ou dur i
olives
Arròs del senyoret
amb peix i marisc
Fruita i iogurt
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 SOPAR: Fajitas de verdura i polit estofat.
Fruita.

Lletuga, tomaca, llombarda,
remolatxa
Olleta alacantina amb
CARABASSA ECO
amb fesols, llentilles, arròs i hortalisses
Truita de creïlla
Fruita
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 SOPAR: Sopa minestrone i magre amb
tomaca. Fruita.

Hummus Mojave
de cigrons
Espirals de simún
amb tomaca al curri
Pollastre estil Tuareg
arrebossat amb salsa tàrtara
Núvol d'arena
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3614kj
864kcal 40.3g 10.2g 13.0g 14.9g

87g 20.1g 31.8g 2.4g


