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Mongeta, pastanagues i patates ofegades Mongetes blanques guisades Crema de verdures amb crostonets Paella vegetariana 
Llacets vegetals amb salsa de tomàquet i 

formatge 

Pollastre arrebossat amb amanida de 

tomàquet i enciam 

Truita de verdures amb blat de moro i 

tomàquet amani 

Rodó de llom a dos colors al forn amb 

amanida d'enciam i cogombre 

Lluç al forn amb amanida de blat de moro 

i tomàquet 
Vedella guisada amb bolets 

Plàtan Crema "La fageda" Pera Taronja amb sucre Poma 

12 13 14 15 16 

Carbassa, mongeta tendra i patata Llenties vegetarianes Arròs integral amb tomàquet 
Fusilli amb salsa concassé (tomàquet i 

ceba) i alfàbrega fresca 

Sopa de picada  

(ou, cigrons, patata, pastanaga i arròs) 

Bistec de porc a la planxa amb amanida, 

tomàquet i olives negres 

Bacallà al forn amb amanida de remolatxa 

i enciam 

Pollastre rostit amb verduretes de 

temporada 

Ous al forn amb tomàquet, formatge ratllat 

i amanida de pastanaga i enciam 
Rodó de gall dindi al forn amb verduretes 

Raïm Iogurt de maduixa Pinya natural Macedònia Pera 

19 20 21 22 23 

Tallarines amb verdures Crema de verdures amb crostonets Mongetes blanques guisades Arròs a la cassola Sopa de galets 

Filet de lluç al forn amb verduretes de 

temporada i patates 

Canelons de carn gratinats 

 (vedella, porc, beixamel i formatge) 

Truita de tonyina amb amanida de blat de 

moro i tomàquet 

Hamburguesa de vedella a la planxa amb 

amanida de remolatxa i enciam 
Cuixetes de pollastre al forn a la catalana 

Plàtan Bol de pera i plàtan Iogurt natural Poma Raïm 

26 27 28 29 30 

Macarrons amb sofregit de ceba i 

tomàquet 
Cigrons amb patates guisades Sopa de peix amb pasta meravella Minestra tricolor Arròs a la milanesa 

Pit de pollastre a la planxa amb amanida 

de tomàquet i olives  

Truita francesa amb amanida d'enciam i 

blat de moro 

Fricandó de vedella amb pèsols i 

pastanaga 
Estofat de sipia amb patates 

Llom rostit al forn amb verduretes de 

temporada 

Raïm Iogurt natural Poma Pera Plàtan 

Menú basal Novembre Arenal Taula d´Equivalència 

Al·lèrgia o intolerància  Equivalència Codi matèria primera / elaboració 

Llet i derivats 
(inclosa la lactosa) o 

proteïna de la llet 

Formatge Sense formatge - 
Iogurt Iogurt de soja (sense llet ni derivats) 007127 

Croqueta o caneló L'aliment base a la planxa o al forn 001072 - 006861 - 006843 

Botifarra de vedella o salsitxa Hamburguesa de vedella (sense llet ni derivats) 001477 

Com a ingredient del plat (llet, formatge, mantega, pernil dolç, 
nata o crema de llet) 

Sense llet o derivats - 

Ou 

Truita o ou dur 
Pit de gall d'indi a la planxa o sense ou dur (si es un 

acompanyament) 
001053 

Croqueta llom arrebossat o caneló Producte base a la planxa o al forn 001072 - 006861 - 006843 

Fruits secs 
En productes preelaborats No s'adquireixen productes que continguin fruits secs - 

En elaboracions a cuina No es realitzen elaboracions que continguin fruits secs - 

Gluten 

Croqueta o llom arrebossat L'aliment base a la planxa o al forn 
001072 - 006861 - 006843 - 

006346 

Canelons Gall d'indi amb verdures CJ155 

Pasta Pasta d'arròs 007740 
Pizza Gall d'indi amb verdures CJ155 

Cuscús Arròs amb verdures CJ079 

Crostons Sense crostons - 

Llegums 
Acompanyament del plat Sense llegums - 

Base del plat Arròs amb xampinyons saltejats CJ139 

Carn 
Vedella, porc, pollastre o gall d'indi Peix al forn o a la planxa 006861 - 006843 

Preelaborats o elaborats càrnics Preelaborats vegans o vegetarian 008328 - 009399 

Peix o crustacis 
Pit de gall d'indi o de pollastre, llom de porc a la planxa o 

preelaborats vegans / vegetarians 
001053 - 001072 - 006346 - 

008328 - 009399 


