
  
  

  
  
 

01 
Coliflor amb ajoarriero 

Cigrons amb patata i pastanaga 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

02 
Arròs caldós amb verdures 

Empedrat de mongetes 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

03 
Crema de carbassó amb ceba cruixent 

Cigrons amb verdures 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

06 
Crema de xampinyons amb crostons 

Espaguetis a la milanesa vegana (salsa de 
tomàquet i soja texturitzada) 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

 

07 
Sopa de verdures amb cigrons 
Arròs saltejat amb xampinyons 

Pa blanc/integral i Iogurt de soja 
 

08 
Mongetes tendres amb patates al vapor 

Llenties amb cous cous 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

  

09 
Arròs amb carbassa i carbassó 

Hummus de cigrons i crudités de pastanaga 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

10 
Pèsols saltejats amb patates 

Cous cous amb verdures i panses 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

13 
Espirals napolitana 

Mongetes blanques amb verdures 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

14 
Crema de temporada (moniato, carbassa i 

porro) 
Mongetes blanques saltejades amb ceba 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

15 
Llenties amb verduretes 

Cous cous amb verdures i panses 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 
 

16 
MENÚ CARNESTOLTES  
Arròs amb tomàquet 

Empedrat de llenties amb tomàquet, pebrot, 
ceba i olives 

Pa blanc/integral i Iogurt de soja 
 

17 
Bròquil saltejat amb patates 

Hummus amb natxos i crudités de pastanaga i 
cogombre 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

20 
  

DIA DE LLIURE 
DISPOSICIÓ  

21 
Verdura en tempura 

Arròs a la milanesa veggie 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

22 
Macarrons aglio-olio 

Mongetes blanques amb patates 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

23 
Crema Saint Germain 

Cigrons saltejats amb verduretes 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

24 
Sopa de verdures amb galets 

Llenties amb pastanaga 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

27 
Arròs amb salsa de tomàquet 

Empedrat de mongetes 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

28 
Crema de cigrons amb crostons 

Cous cous amb verduretes 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

  
  

  
  
 

Pasta, llegum i arròs  ECO 
Verdures + enciam ECO 

Una proteïna setmanal ECO   (3 porc +1 
vedella al mes) 

Dues fruites setmanals ECO 
Iogurt proximitat (infantil , primària i ESO) 

Iogurt ECO  (llar d´infants) 
 
 

 FEBRER 2023  VEGANA 



 



  
  

  
  
 

01 
Coliflor amb beixamel gratinada 
Cigrons amb patata i pastanaga 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

02 
Arròs caldós amb verdures 

Filet de lluç a la planxa 
Enciam i blat de moro 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

03 
Crema de carbassó amb ceba cruixent 

Fricandó de vedella 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

06 
Crema de xampinyons amb crostons 

Espaguetis amb tonyina 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

 

07 
Sopa de verdures amb cigrons 

Escalopa de vedella arrebossada 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Iogurt natural de 
proximitat 

 

08 
Mongetes tendres amb patates al vapor 

Pollastre rostit amb poma 
Enciam, blat de moro i olives 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 

  

09 
Arròs amb carbassa i carbassó 

Gall Sant Pere rostit amb patates 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

10 
Pèsols saltejats amb patates 

Truita de carbassó 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

13 
Espirals napolitana 
Verat a la planxa 

Enciam i olives 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

14 
Crema de temporada (moniato, carbassa i 

porro) 
Pernilets de pollastre al forn amb herbes 

provençals 
Patates panaderes al forn 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

15 
Llenties amb verduretes 

Salsitxes d`au al forn  
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 
 

16 
MENÚ CARNESTOLTES  
Arròs amb tomàquet 

Milanesa de vedella amb enciam i olives 
verdes 

Pa blanc/integral i Natilles de xocolata 
 

17 
Bròquil saltejat amb patates 

Hummus amb natxos i crudités de pastanaga i 
cogombre 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

20 
  

DIA DE LLIURE 
DISPOSICIÓ  

21 
Verdura en tempura 

Arròs amb pollastre i bolets 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

22 
Mongetes blanques amb patates 

Truita francesa casolana 
Enciam i blat de moro 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

23 
Crema Saint Germain 
Fricandó de vedella 

Patates dau 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

24 
Sopa de verdures amb galets 
Bacallà al forn amb samfaina 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

27 
Arròs amb salsa de tomàquet 
Truita francesa amb formatge 

Enciam i olives 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

28 
Crema de cigrons amb crostons 

Lluç al forn amb salsa de llimona 
Ceba brasejada 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

  
  

  
  
 

Pasta, llegum i arròs  ECO 
Verdures + enciam ECO 

Una proteïna setmanal ECO   (3 porc +1 
vedella al mes) 

Dues fruites setmanals ECO 
Iogurt proximitat (infantil , primària i ESO) 

Iogurt ECO  (llar d´infants) 
 
 

 FEBRER 2023  SENSE PORC  



 



  
  

  
  
 

01 
Coliflor amb ajoarriero 

Cigrons amb patata i pastanaga 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

02 
Arròs caldós amb verdures 

Filet de lluç a la planxa 
Enciam i blat de moro 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

03 
Crema de carbassó amb ceba cruixent 

Ous durs a la jardinera 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

06 
Crema de xampinyons amb crostons 

Espaguetis amb tonyina 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

 

07 
Sopa de verdures amb cigrons 

Llom arrebossat 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Iogurt de soja 
 

08 
Mongetes tendres amb patates al vapor 

Pollastre rostit amb poma 
Enciam, blat de moro i olives 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 

  

09 
Arròs amb carbassa i carbassó 

Gall Sant Pere rostit amb patates 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

10 
Pèsols saltejats amb patates i pernil salat 

Truita de carbassó 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

13 
Espirals napolitana 
Verat a la planxa 

Enciam i olives 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

14 
Crema de temporada (moniato, carbassa i 

porro) 
Pernilets de pollastre al forn amb herbes 

provençals 
Patates panaderes al forn 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

15 
Llenties amb verduretes 
Carn magra a la planxa 

Enciam i pastanaga 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 
 

16 
MENÚ CARNESTOLTES  
Arròs amb tomàquet 

Lluç a la planxa amb enciam i olives verdes 
Pa blanc/integral i Iogurt de soja 

 

17 
Bròquil saltejat amb patates 

Hummus amb natxos i crudités de pastanaga i 
cogombre 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

20 
  

DIA DE LLIURE 
DISPOSICIÓ  

21 
Minestra de verdures saltejades 

Arròs amb pollastre i bolets 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

22 
Mongetes blanques amb patates 

Truita francesa casolana 
Enciam i blat de moro 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

23 
Crema Saint Germain 

Filet de gall dindi amb salsa 
Patates dau 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

24 
Sopa de verdures  amb galets 
Bacallà al forn amb samfaina 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

27 
Arròs amb salsa de tomàquet 

Truita francesa casolana 
Enciam i olives 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

28 
Crema de cigrons amb crostons 

Lluç al forn amb salsa de llimona 
Ceba brasejada 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

  
  

  
  
 

Pasta, llegum i arròs  ECO 
Verdures + enciam ECO 

Una proteïna setmanal ECO   (3 porc +1 
vedella al mes) 

Dues fruites setmanals ECO 
Iogurt proximitat (infantil , primària i ESO) 

Iogurt ECO  (llar d´infants) 
 
 

 FEBRER 2023  SENSE PLV  



 



  
  

  
  
 

01 
Coliflor amb beixamel gratinada 
Cigrons amb patata i pastanaga 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

02 
Arròs caldós amb verdures 

Carn magra a la planxa 
Enciam i blat de moro 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

03 
Crema de carbassó amb ceba cruixent 
Mandonguilles de porc a la jardinera 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

06 
Crema de xampinyons amb crostons 

Espaguetis amb carn picada i formatge 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

 

07 
Sopa de verdures amb cigrons 

Llom arrebossat 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Iogurt natural de 
proximitat 

 

08 
Mongetes tendres amb patates al vapor 

Pollastre rostit amb poma 
Enciam, blat de moro i olives 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 

  

09 
Arròs tres delícies 

Gall dindi rostit amb patates, tomàquet i 
ceba 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

10 
Pèsols saltejats amb patates i pernil salat 

Truita de carbassó 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

13 
Espirals napolitana 

Pit de gall dindi al forn 
Enciam i olives 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

14 
Crema de temporada (moniato, carbassa i 

porro) 
Pernilets de pollastre al forn amb herbes 

provençals 
Patates panaderes al forn 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

15 
Llenties amb verduretes 

Salsitxes de porc a la planxa 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 
 

16 
MENÚ CARNESTOLTES  
Arròs amb tomàquet 

Milanesa de vedella amb enciam i olives 
verdes 

Pa blanc/integral i Natilles de xocolata 
 

17 
Bròquil saltejat amb patates 

Hummus amb natxos i crudités de pastanaga i 
cogombre 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

20 
  

DIA DE LLIURE 
DISPOSICIÓ  

21 
Minestra de verdures saltejades 

Arròs al forn (amb magra i botifarra) 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

22 
Mongetes blanques amb patates 

Truita francesa casolana 
Enciam i blat de moro 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

23 
Crema Saint Germain 
Fricandó de vedella 

Patates dau 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

24 
Sopa de verdures amb galets 

Hamburguesa vegetal a la planxa 
Pisto de verdures 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

27 
Arròs amb salsa de tomàquet 
Truita francesa amb formatge 

Enciam i olives 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

28 
Crema de cigrons amb crostons 
Tall rodó de vedella a la planxa 

Ceba brasejada 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

  
  

  
  
 

             Pasta, llegum i arròs  ECO 
Verdures + enciam ECO 

Una proteïna setmanal ECO   (3 porc +1 
vedella al mes) 

Dues fruites setmanals ECO 
Iogurt proximitat (infantil , primària i ESO) 

Iogurt ECO  (llar d´infants) 
 
 

 FEBRER 2023  SENSE PEIX  



 



  
  

  
  
 

01 
Coliflor amb beixamel gratinada 
Cigrons amb patata i pastanaga 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

02 
Arròs caldós amb verdures 

Filet de lluç a la planxa 
Enciam i blat de moro 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

03 
Crema de carbassó amb ceba cruixent 
Mandonguilles de porc a la jardinera 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

06 
Crema de xampinyons amb crostons 

Espaguetis amb carn picada i formatge 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

 

07 
Sopa de verdures amb cigrons 

Llom arrebossat 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Iogurt natural de 
proximitat 

 

08 
Mongetes tendres amb patates al vapor 

Pollastre rostit amb poma 
Enciam, blat de moro i olives 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 

  

09 
Arròs tres delícies 

Gall Sant Pere rostit amb patates 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

10 
Pèsols saltejats amb patates i pernil salat 

Truita de carbassó 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

13 
Espirals napolitana 
Verat a la planxa 

Enciam i olives 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

14 
Crema de temporada (moniato, carbassa i 

porro) 
Pernilets de pollastre al forn amb herbes 

provençals 
Patates panaderes al forn 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

15 
Llenties amb verduretes 

Salsitxes de porc a la planxa 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 
 

16 
MENÚ CARNESTOLTES  
Arròs amb tomàquet 

Milanesa de vedella amb enciam i olives 
verdes 

Pa blanc/integral i Natilles de xocolata 
 

17 
Bròquil saltejat amb patates 

Hummus amb natxos i crudités de pastanaga i 
cogombre 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

20 
  

DIA DE LLIURE 
DISPOSICIÓ  

21 
Minestra de verdures saltejades 

Arròs al forn (amb magra i botifarra) 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

22 
Mongetes blanques amb patates 

Truita francesa casolana 
Enciam i blat de moro 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

23 
Crema Saint Germain 
Fricandó de vedella 

Patates dau 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

24 
Sopa de verdures amb galets 
Bacallà al forn amb samfaina 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

27 
Arròs amb salsa de tomàquet 
Truita francesa amb formatge 

Enciam i olives 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

28 
Crema de cigrons amb crostons 

Lluç al forn amb salsa de llimona 
Ceba brasejada 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

  
  

  
  
 

Pasta, llegum i arròs  ECO 
Verdures + enciam ECO 

Una proteïna setmanal ECO   (3 porc +1 
vedella al mes) 

Dues fruites setmanals ECO 
Iogurt proximitat (infantil , primària i ESO) 

Iogurt ECO  (llar d´infants) 
 
 

 FEBRER 2023  SENSE MARISC  



 



  
  

  
  
 

01 
Coliflor amb beixamel gratinada 
Cigrons amb patata i pastanaga 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

02 
Arròs caldós amb verdures 

Filet de lluç a la planxa 
Enciam i blat de moro 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

03 
Crema de carbassó amb ceba cruixent 
Mandonguilles de porc a la jardinera 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

06 
Crema de xampinyons amb crostons 

Espaguetis amb carn picada i formatge 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

 

07 
Sopa de verdures amb cigrons 

Llom arrebossat 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Iogurt natural de 
proximitat 

 

08 
Mongetes tendres amb patates al vapor 

Pollastre rostit amb poma 
Enciam, blat de moro i olives 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 

  

09 
Arròs tres delícies 

Gall Sant Pere rostit amb patates 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

10 
Pèsols saltejats amb patates i pernil salat 

Truita de carbassó 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

13 
Espirals napolitana 
Verat a la planxa 

Enciam i olives 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

14 
Crema de temporada (moniato, carbassa i 

porro) 
Pernilets de pollastre al forn amb herbes 

provençals 
Patates panaderes al forn 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

15 
Patates estofades amb verdures (bledes, 

pastanaga i porro) 
Salsitxes de porc a la planxa 

Enciam i pastanaga 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 
 

16 
MENÚ CARNESTOLTES  
Arròs amb tomàquet 

Milanesa de vedella amb enciam i olives 
verdes 

Pa blanc/integral i Natilles de xocolata 
 

17 
Bròquil saltejat amb patates 

Hummus amb natxos i crudités de pastanaga i 
cogombre 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

20 
  

DIA DE LLIURE 
DISPOSICIÓ  

21 
Verdura en tempura 

Arròs al forn (amb magra i botifarra) 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

22 
Mongetes blanques amb patates 

Truita francesa casolana 
Enciam i blat de moro 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

23 
Crema Saint Germain 
Fricandó de vedella 

Patates dau 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

24 
Sopa de verdures amb galets 
Bacallà al forn amb samfaina 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

27 
Arròs amb salsa de tomàquet 
Truita francesa amb formatge 

Enciam i olives 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

28 
Crema de cigrons amb crostons 

Lluç al forn amb salsa de llimona 
Ceba brasejada 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

  
  

  
  
 

  
  

Pasta, llegum i arròs  ECO 
Verdures + enciam ECO 

Una proteïna setmanal ECO   (3 porc +1 
vedella al mes) 

Dues fruites setmanals ECO 
Iogurt proximitat (infantil , primària i ESO) 

Iogurt ECO  (llar d´infants) 
 
 

 FEBRER 2023  SENSE LLENTIES  



 



  
  

  
  
 

01 
Coliflor amb ajoarriero 

Cigrons amb patata i pastanaga 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

02 
Arròs caldós amb verdures 

Filet de lluç a la planxa 
Enciam i blat de moro 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

03 
Crema de carbassó amb ceba cruixent 

Fricandó de vedella 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

06 
Crema de xampinyons amb crostons 

Espaguetis amb tonyina 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

 

07 
Sopa de verdures amb cigrons 

Llom arrebossat 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Iogurt de soja 
 

08 
Mongetes tendres amb patates al vapor 

Pollastre rostit amb poma 
Enciam, blat de moro i olives 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 

  

09 
Arròs amb carbassa i carbassó 

Gall Sant Pere rostit amb patates 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

10 
Pèsols saltejats amb patates i pernil salat 

Truita de carbassó 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

13 
Espirals napolitana 
Verat a la planxa 

Enciam i olives 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

14 
Crema de temporada (moniato, carbassa i 

porro) 
Pernilets de pollastre al forn amb herbes 

provençals 
Patates panaderes al forn 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

15 
Llenties amb verduretes 
Carn magra a la planxa 

Enciam i pastanaga 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 
 

16 
MENÚ CARNESTOLTES  
Arròs amb tomàquet 

Milanesa de vedella amb enciam i olives 
verdes 

Pa blanc/integral i Iogurt de soja 
 

17 
Bròquil saltejat amb patates 

Hummus amb natxos i crudités de pastanaga i 
cogombre 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

20 
  

DIA DE LLIURE 
DISPOSICIÓ  

21 
Minestra de verdures saltejades 

Arròs amb pollastre i bolets 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

22 
Mongetes blanques amb patates 

Truita francesa casolana 
Enciam i blat de moro 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

23 
Crema Saint Germain 
Fricandó de vedella 

Patates dau 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

24 
Sopa de verdures amb galets 
Bacallà al forn amb samfaina 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

27 
Arròs amb salsa de tomàquet 

Truita francesa casolana 
Enciam i olives 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

28 
Crema de cigrons amb crostons 

Lluç al forn amb salsa de llimona 
Ceba brasejada 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

  
  

  
  
 

                  Pasta, llegum i arròs  ECO 
Verdures + enciam ECO 

Una proteïna setmanal ECO   (3 porc +1 
vedella al mes) 

Dues fruites setmanals ECO 
Iogurt proximitat (infantil , primària i ESO) 

Iogurt ECO  (llar d´infants) 
 
 

 FEBRER 2023  SENSE LACTOSA  
 



 



  
  

  
  
 

01 
Coliflor amb ajoarriero 

Contracuixa de pollastre al forn  
Enciam i tomàquet 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

02 
Arròs blanc amb oli d'oliva 

Filet de lluç a la planxa 
Enciam i blat de moro 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

03 
Crema de carbassó 

Filet de vedella a la planxa 
Xampinyons saltejats amb all i julivert 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

06 
Crema de xampinyons 

Llaços sense gluten amb tomàquet i tonyina 
Pa sense gluten i Fruita fresca 

 

 

07 
Sopa d`au amb fideus sense gluten 

Cinta de llom a la planxa 
Enciam i pastanaga 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

08 
Bròquil saltejat amb patates 

Pollastre rostit amb poma 
Enciam, blat de moro i olives 

Pa sense gluten i Fruita fresca 

  

09 
Arròs amb carbassa i carbassó 

Gall Sant Pere rostit amb patates 
Pa sense gluten i Fruita fresca 

 

10 
Espinacs saltejats amb patates i pernil salat 

Truita francesa casolana 
Enciam i pastanaga 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

13 
Espaguetis sense gluten napolitana 

Verat a la planxa 
Enciam i olives 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

14 
Crema de temporada (moniato, carbassa i 

porro) 
Pernilets de pollastre al forn amb herbes 

provençals 
Patates panaderes al forn 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

15 
Patates estofades amb verdures (bledes, 

pastanaga i porro) 
Carn magra a la planxa 

Enciam i pastanaga 
Pa sense gluten i Fruita fresca 

 
 

16 
MENÚ CARNESTOLTES  
Arròs amb tomàquet 

Rodó de vedella al forn amb enciam i olives 
verdes 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

17 
Bròquil saltejat amb patates 

Pit de gall dindi al forn 
Pastanaga baby saltejada 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

20 
  

DIA DE LLIURE 
DISPOSICIÓ  

21 
Arròs blanc amb oli d'oliva 

Carn magra a la planxa 
Enciam i cogombre 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

22 
Patates estofades amb verdures (bledes, 

pastanaga i porro) 
Truita francesa casolana 

Enciam i blat de moro 
Pa sense gluten i Fruita fresca 

 

23 
Crema de porros 

Filet de gall dindi amb salsa 
Patates dau 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

24 
Sopa de verdures amb pasta sense gluten 

 Bacallà al forn amb samfaina 
Pa sense gluten i Fruita fresca 

 

27 
Arròs amb salsa de tomàquet 

Truita francesa casolana 
Enciam i olives 

Pa sense gluten i Fruita fresca 

 

28 
Crema de patata 

Filet de lluç a la planxa 
Ceba brasejada 

Pa sense gluten i Fruita fresca 
 

  
  

  
  
 

Pasta, llegum i arròs  ECO 
Verdures + enciam ECO 

Una proteïna setmanal ECO   (3 porc +1 
vedella al mes) 

Dues fruites setmanals ECO 
Iogurt proximitat (infantil , primària i ESO) 

Iogurt ECO  (llar d´infants) 
 
 

 FEBRER 2023  SENSE GLUTEN, LACTIS NI LLEGUM 



 



  
  

  
  
 

01 
Coliflor amb ajoarriero 

Cigrons amb patata i pastanaga 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

02 
Arròs caldós amb verdures 

Empedrat de mongetes 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

03 
Crema de carbassó amb ceba cruixent 

Cigrons amb verdures 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

06 
Crema de xampinyons amb crostons 

Espaguetis a la milanesa vegana (salsa de 
tomàquet i soja texturitzada) 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

 

07 
Sopa de verdures amb cigrons 
Arròs saltejat amb xampinyons 

Pa blanc/integral i Iogurt natural de 
proximitat 

 

08 
Mongetes tendres amb patates al vapor 

Llenties amb cous cous 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

  

09 
Arròs amb carbassa i carbassó 

Hummus de cigrons i crudités de pastanaga 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

10 
Pèsols saltejats amb patates 

Cous cous amb verdures i panses 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

13 
Espirals napolitana 

Mongetes blanques amb verdures 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

14 
Crema de temporada (moniato, carbassa i 

porro) 
Mongetes blanques saltejades amb ceba 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

15 
Llenties amb verduretes 

Cous cous amb verdures i panses 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 
 

16 
MENÚ CARNESTOLTES  
Arròs amb tomàquet 

Empedrat de llenties amb tomàquet, pebrot, 
ceba i olives 

Pa blanc/integral i Iogurt de soja 
 

17 
Bròquil saltejat amb patates 

Hummus amb natxos i crudités de pastanaga i 
cogombre 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

20 
  

DIA DE LLIURE 
DISPOSICIÓ  

21 
Verdura en tempura 

Arròs a la milanesa veggie 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

22 
Macarrons aglio-olio 

Mongetes blanques amb patates 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

23 
Crema Saint Germain 

Cigrons saltejats amb verduretes 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

24 
Sopa de verdures amb galets 

Llenties amb pastanaga 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

27 
Arròs amb salsa de tomàquet 

Empedrat de mongetes 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

28 
Crema de cigrons amb crostons 

Cous cous amb verduretes 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

  
  

  
  
 

Pasta, llegum i arròs  ECO 
Verdures + enciam ECO 

Una proteïna setmanal ECO   (3 porc +1 
vedella al mes) 

Dues fruites setmanals ECO 
Iogurt proximitat (infantil , primària i ESO) 

Iogurt ECO  (llar d´infants) 
 
 

 FEBRER 2023  SENSE CARN, PEIX NI OU  



 



  
  

  
  
 

01 
Coliflor amb beixamel gratinada 
Cigrons amb patata i pastanaga 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

02 
Arròs caldós amb verdures 

Filet de lluç a la planxa 
Enciam i blat de moro 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

03 
Crema de carbassó amb ceba cruixent 
Mandonguilles de porc a la jardinera 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

06 
Crema de xampinyons amb crostons 

Espaguetis amb carn picada i formatge 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

 

07 
Sopa de verdures amb cigrons 

Llom arrebossat 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Iogurt natural de 
proximitat 

 

08 
Mongetes tendres amb patates al vapor 

Pollastre rostit amb poma 
Enciam, blat de moro i olives 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 

  

09 
Arròs tres delícies 

Gall Sant Pere rostit amb patates 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

10 
Pèsols saltejats amb patates i pernil salat 

Truita de carbassó 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

13 
Espirals napolitana 
Verat a la planxa 

Enciam i olives 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

14 
Crema de temporada (moniato, carbassa i 

porro) 
Pernilets de pollastre al forn amb herbes 

provençals 
Patates panaderes al forn 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

15 
Patates estofades amb verdures (bledes, 

pastanaga i porro) 
Salsitxes de porc a la planxa 

Enciam i pastanaga 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 
 

16 
MENÚ CARNESTOLTES  
Arròs amb tomàquet 

Milanesa de vedella amb enciam i olives 
verdes 

Pa blanc/integral i Natilles de xocolata 
 

17 
Bròquil saltejat amb patates 

Hummus amb natxos i crudités de pastanaga i 
cogombre 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

20 
  

DIA DE LLIURE 
DISPOSICIÓ  

21 
Verdura en tempura 

Arròs al forn (amb magra i botifarra) 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

22 
Mongetes blanques amb patates 

Truita francesa casolana 
Enciam i blat de moro 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

23 
Crema Saint Germain 
Fricandó de vedella 

Patates dau 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

24 
Sopa de verdures amb galets 
Bacallà al forn amb samfaina 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

27 
Arròs amb salsa de tomàquet 
Truita francesa amb formatge 

Enciam i olives 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

28 
Crema de cigrons amb crostons 

Lluç al forn amb salsa de llimona 
Ceba brasejada 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

  
  

  
  
 

  
  

Pasta, llegum i arròs  ECO 
Verdures + enciam ECO 

Una proteïna setmanal ECO   (3 porc +1 
vedella al mes) 

Dues fruites setmanals ECO 
Iogurt proximitat (infantil , primària i ESO) 

Iogurt ECO  (llar d´infants) 
 
 

 FEBRER 2023  SENSE LLENTIES  



 



  
  

  
  
 

01 
Coliflor amb beixamel gratinada 
Cigrons amb patata i pastanaga 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

02 
Arròs caldós amb verdures 

Empedrat de mongetes 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

03 
Crema de carbassó amb ceba cruixent 

Ous durs a la jardinera 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

06 
Crema de xampinyons amb crostons 

Espaguetis a la milanesa vegana (salsa de 
tomàquet i soja texturitzada) 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

 

07 
Sopa de verdures amb cigrons 

Hamburguesa vegetal a la planxa 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Iogurt natural de 
proximitat 

 

08 
Mongetes tendres amb patates al vapor 

Remenat d'ou 
Enciam, blat de moro i olives 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 

  

09 
Arròs amb carbassa i carbassó 

Hummus de cigrons i crudités de pastanaga 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

10 
Pèsols saltejats amb patates 

Truita de carbassó 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

13 
Espirals napolitana 

Remenat d'ou 
Enciam i olives 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

14 
Crema de temporada (moniato, carbassa i 

porro) 
Mongetes blanques saltejades amb ceba 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

15 
Llenties amb verduretes 

Hamburguesa vegetal a la planxa 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 
 

16 
MENÚ CARNESTOLTES  
Arròs amb tomàquet 

Truita francesa amb enciam i olives verdes 
Pa blanc/integral i Natilles de xocolata 

 

17 
Bròquil saltejat amb patates 

Hummus amb natxos i crudités de pastanaga i 
cogombre 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

20 
  

DIA DE LLIURE 
DISPOSICIÓ  

21 
Verdura en tempura 

Arròs a la milanesa veggie 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

22 
Mongetes blanques amb patates 

Truita francesa casolana 
Enciam i blat de moro 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

23 
Crema Saint Germain 

Cigrons saltejats amb verduretes 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

24 
Sopa de verdures amb galets 

Hamburguesa vegetal a la planxa 
Pisto de verdures 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

27 
Arròs amb salsa de tomàquet 
Truita francesa amb formatge 

Enciam i olives 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

28 
Crema de cigrons amb crostons 

Cous cous amb verduretes 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

  
  

  
  
 

Pasta, llegum i arròs  ECO 
Verdures + enciam ECO 

Una proteïna setmanal ECO   (3 porc +1 
vedella al mes) 

Dues fruites setmanals ECO 
Iogurt proximitat (infantil , primària i ESO) 

Iogurt ECO  (llar d´infants) 
 
 

 FEBRER 2023  OVOLACTOVEGETARIANA 
 



 


