
Menú gener 

8 9 10 11 12 

Espaguetis de quinoa amb salsa napolitana Risotto de xampinyons 
Llenties ecològiques vegetarianes 

(carbassó, pastanaga, ceba i tomàquet) 

Mongetes tendres amb patates amb oli oliva 

verge  

Sopa casolana 

(brou d'au i vedella amb pasta) 

Croquetes de bacallà amb amanida 
Suprema de salmó al forn amb amanida 

(cogombre i pastanaga) 

Truita de formatge amb amanida (enciam i 

remolatxa) 
Botifarra amb patates xips Lluç arrebossat amb albergínies.  

Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt Fruita de temporada Fruita de temporada 

15 16 17 18 19 

Crema de verdures de temporada 

(pèsols, mongeta verda, pastanaga, 

carbassa) amb crostons 

Paella a la marinera Mongetes blanques estofades Espirals amb pesto  
Sopa casolana 

(brou d'au i vedella amb pasta) 

Truita de patates amb cus cus 
 Bacalla al forn amb samfaina i  amanida 

enciam i pastanaga 

Pollastre a la catalana  

(tomàquet, prunes, patata, ceba, canyella i 

enciam) 

Lluç amb suquet de patetes                               Salsitxa amb carbassó al forn.  

Macedònia en el seu suc Fruita al natural Iogurt Fruita de temporada Fruita de temporada 

22 23 24 25 26 

Crema de pastanaga i carbassa amb 

costrons torrats 

Arròs integral a la cubana 

(ceba, tomàquet, pastanaga, ou dur) 
Minestra de verdures de temporada 

Fusilli  napolitana 

(carbasso, alberguinia, porro, tomaquet i 

pebrot) 

Guisat de cigrons amb llonganissa 

(ceba, pastanaga i llonganissa) 

Canelons de carn gratinats  

(vedella, porc, beixamel i formatge)                                       

Lluç a la romana amb amanida (tomàquet i 

olives)  

Pizza de pernil i formatge amb amanida de 

blat moro i enciam 
Bacallà amb salsa verda Pollastre rostit a la limona amb amanida 

Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt Fruita de temporada Fruita de temporada 

29 30 31 

Trinxat de col 
Crema de porro amb crostons de pa 

(brou d'au, porro, patata) 
Arròs tres delicies 

Llenties amb pernil 

(carbassó, pastanaga, ceba, tomàquet i 

pernil) 

Penne rigate amb tomàquet 

Estofat de vedella 

 (vedella, pastenaga, prunes, orellanes, 

canyella, ceba) 

Pollastre arrebossat amb patata al forn 
Bacallà al forn  

amb amanida (tomàquet i pastanaga) 

Truita d'espinacs i patata casolana amb 

amanida (cogombre i olives) 

Peix fresc de la llotja de Vilanova  amb 

carbassó a la graella.  

Pinya en el seu suc Fruita de temporada Iogurt Fruita de temporada Fruita de temporada 


