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Vacances Festius   

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

   1 2 

     

 
    

    

     

5 6 7 8 9 

 
Enciam i olives (5) 
 

Enciam i api 
 

  Enciam i pebrot 
 

Enciam i blat de 
moro 
 

 
Tallarines a la 
carbonara amb 
quicos (1, 2, 3, 4) 

Mongetes del 
ganxet sortint de 
l’olla  

Patates lionesa Amanida russa (3) 

 
Filet de lluç orly  

(1, 3) 

  Llom de porc   

siescabetxat 

Fricandó amb     

cama-secs (1, 2) 

Pollastre a l’ast 

amb patates palla 

 Fruita Iogurt natural (4) Fruita Fruita 

12 13 14 15 16 

Enciam i germinats 
 

Amanida de 
formatge (4) 

Enciam i tomàquet 
 

Enciam i api 
Enciam i blat de 
moro 

Coca salada amb 
pernil i olives (1, 4) 

 
 
Cochinita pibil amb 
arròs pilaf (2) 

Bròquil i patata 
gratinada (4) 

Amanida 
currywurts (1, 2, 4) 
 
Marengo de 

pollastre (4) 

Arròs amb 
tomàquet 

Keftas de vedella 
(2) 

 
llLluç a la romana 
3(1, 5) 

  Seitó fresc 

gmarinat amb 
gcurry  (1, 5) 

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural (4) 

19 20 21 22 23 

Enciam i remolatxa 
 

Enciam i cogombre 
 

Enciam i tomàquet 
 

Enciam i germinats 
 

Enciam i olives (5) 
 

Fideus a la cassola 
(1) 

Mongeta tendra i 
patata  

Amanida d’arròs (3, 
5) 

Llenties amb curry i 
dauets de poma (2) 

Patates amb 
formatge blau (4) 

Peix al forn amb 
verdures  

Salsitxes amb salsa 
de tomàquet  

Ous durs gratinats 
amb beixamel (3, 
4) 

Mandonguilles a la 
jardinera (1) 

Nuggets de 
pollastre (1, 3) 

Fruita Iogurt natural (4) Fruita Fruita Fruita  

26 27 28 29 30 

Enciam i olives (5) 
Enciam i brots 
 

Enciam i api 
 

Enciam i blat de 
moro 
Espagueti a la 
napolitana (1) 

Enciam i tomàquet 
 

Arròs negre (5) 
Crema de 
pastanaga amb 
poma (1) 

Cigrons amb 

muselina d’all (3) 
Bledes amb patates 

Pollastre a la 

planxa  

Ous ferrats amb 

patates fregides (3) 

Hamburguesa amb 

guacamole i nachos 

(1) 

Lluç amb maionesa 

d’alfàbrega (3, 5) 

Rotllets de pernil i 

formatge (1, 4) 

Fruita Fruita Gelat (1, 2, 4) Fruita Fruita 

 
La majoria de fruites, hortalisses i pa, són de procedència ecològica. 


