
Menú sense lactosa

1 2 3 4

Fideuà (calamar, musclos i sipia) Crema de porro i patata Mongetes blanca estofades Arròs integral amb tomàquet

Lluç al forn amb amanida 

(enciam, col llombarda i olives verdes)

Fricandó (vedella a la jardinera) amb

amanida (enciam i pastanaga)
Pollastre a la planxa amb amanida

Truita de pernil dolç i amanida (tomàquet i 

olives verdes)

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt sense lactosa

7 8 9 10 11

Menestra de verdures amb patata oli 

d'oliva i herbes aromàtiques  
Fussili ECO amb salsa de tomàquet

Crema de carbassa (carbassa, ceba, brou 

vegetal)

Arròs del Delta rossejat 

(ceba, mongeta tendra, pebrot i tomàquet, 

brou d'au)

Cigrons amb verdures (cigrons, ceba, pebrot, 

tomàquet)

Pollastre arrebossat sense lactosa amb 

amanida

Falafel amb sanfaina i amanida (enciam, 

tomàquet i col)

Truita francesa amb amanida                               

( enciam , espinacs i blat de moro )
Peix fresc al forn amb amanida 

(enciam, pastanaga i espàrrecs)

Hamburguesa de vedella amb patates 

"fregides" al forn i ceba picada

Fruita de temporada Iogurt sense lactosa Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

14 15 16 17 18

Paella mixta 

(arròs, verdures, pollastre, musclos i sípia)
Trinxat de col

Estofat de llenties ECO amb verdures 

(porro, pastanaga i carbassó)

Llacets integrals amb salsa de bolets 

(sense lactosa)
Crema de verdures de temporada

Bacallà al forn amb salsa italiana casolana 

amb amanida
Pollastre a la planxa amb amanida Salmó a la romana amb amanida

Truita d'espinacs amb amanida (enciam, 

tomàquet i espàrrecs)

Pizza am pernil i tofu sense formatge amb 

amanida 

(enciam, olives i pastanaga)

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt sense lactosa Fruita de temporada

21 22 23 24 25

Mongetes tendres amb patata
Macarroms integrals amb salsa de 

tomàquet casolana
Crema de pèsols amb patata

Arròs a la cassola amb verdures  (carbassó, 

tomàquet, ceba, pebrot, brou vegetal)
Bròquil amb patata

Gall dindi a la jardinera Lluç al forn amb salsa verde i amanida

Pollastre al forn amb prunes i orellanes i 

amanida 

(tomàquet i cogombre)

Bacallà arrebossat amb amanida(enciam, 

pastanaga)

Mongetes seques estofades 

(ceba, pebrot i tomàquet, pastanaga)

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt sense lactosa Fruita de temporada

28

Crema de carbassó, patata i porro    

(carbassó, patata, porro, brou vegetal)

Estofat de gall dindi amb verdures (bròquil, 

pastanaga i xampinyons)

Fruita de temporada


