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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

2 3 4 5 6 
Pa d’ espelta amb 
tomàquet 

Amanida de 
tomàquet i olives 

Verduretes al 
forn amb oli 
d’orenga 

Carbassó a la 
planxa 

Torradetes de 
nous 

Truita de pebrot i 
albergínia 

Lluç al forn amb 
humus de 
mongetes   

Pit de gall dindi a 
la planxa   

Croquetes de 
bacallà 

Paté d’ànec i 
formatges   

Ametlles i codony  Taronja amb mel   Iogurt natural   Recuit amb 
pinyons   

Bunyols de 
l’Empordà  

9 10 11 12 13 
Tomàquets a la 
provençal Pa de cereals Pèsols saltejats 

Coliflor  i patates 
amb salsa 
d’ametlles 

Entrepà de 
Frankfurt amb 
mostassa i 
ketchup 
Cogombrets i 
olives 

Crestes de 
tonyina 

Ou remenat amb 
tomàquet 

Llenguado a la 
planxa Pernil dolç al forn 

Dàtils i avellanes Poma al forn Arròs amb llet i 
canyella 

Iogurt amb 
melmelada 

Iogurt amb 
crumble d’oreo 

16 17 18 19   20 
Amanida de fulles 
pastanagues i 
olives 

Cols de 
Brussel·les al forn 

Carpaccio de 
tomàquet i  ceba 

Pa de blat de moro 
amb tomàquet Olives i “piparras” 

Salmó al forn 
amb arròs 
salvatge 

Bunyols de 
bacallà 

Albergínia a la 
Napolitana 

Truita de 
mongetes i 
bacallà 

Raclette amb 
embotits  i 
patates 

Ametlles i figues 
seques 

Iogurt natural 
amb pols de 
galeta 

Mel i mató Pera bullida amb 
vainilla Gelat de poma 

23 24 25 26 27 
Amanida amb 
pollastre al 
vapor,taronja, 
fruits secs i 
parmesà 
amb panet de 
Viena 

Suprema de lluç 
amb” piquillo” i 
calçots amb 
tempura 

Caldo suau amb 
fideus 

Carbassó a la 
planxa 

“Quesadillas” i 
“guacamole “ 
amb” Nachos “ Ous estrellats 

amb bolets 
Croquetes de 
formatge 

Quallada Festucs i panses Mouse de iogurt Plàtan amb suc 
de taronja Tiramisú casolà  

30 31     

Pa de pipes  
Amanida de 
tomàquet ceba i 
olives  

     

Truita de patates 
chips  

Sardines amb 
“migas”     

Iogurt amb 
“krispis” 

Panacota de 
nutela     


