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Vacances Festius  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 1 2 3 4 

  Enciam i tomàquet Enciam i brots Enciam i pastanaga 

  
Tallarines al pesto 

rosso (1) (2) 
Mongeta i patata 

Pèsols saltejats 

amb pernil 
 

 
Truita de formatge 
(3) (4) 

Llom a la crema  
(1) (4) 

Suprema de lluç 
amb salsa 
d’alfàbrega (3) (5) 

  Fruita Iogurt natural (4) Fruita 

7 8 9 10 11 

Enciam i olives (5) Enciam i pipes (2) Enciam i poma 
Enciam i blat de 

moro 
Enciam i pebrot 

Arròs amb verdures 
Sopa d’estrelles 
(1) (3) (4) (11) 

Verdures al forn Faves a la catalana 
Crema de verdures 
(4) 

Salsitxes amb 
tomàquet (13) 

Filet de lluç Orly 
(1) (3) (5) 

Pit de pollastre 
arrebossat (1) (2) 
(3) 

Ous durs amb 
tomàquet gratinats 
(3) (4) 

Hamburguesa de 
cigró (1) (3) 

Fruita Fruita Iogurt natural (4) Fruita Fruita 

14 15 16 17 18 

Enciam i olives (5) Enciam i pastanaga Enciam i api  Enciam i pipes (2) 

Llacets al pesto de 
castanya (1) (2) 
(4) 

Llenties amb arròs Bledes i patata 
Amanida amb gall 

d’indi (2) 

Cigrons amb 

tomàquet 

Marengo de 
pollastre (11) (13) 

“Foodballs” de peix 
(1) (3) (4) (5) 

Fricandó amb 
cama-secs (1) (2) 

(13) 

Arròs a la cubana 
(3) 

Rotllets de pernil i 
formatge (1) (3) 

(4) 

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural (4) 

21 22 23 24 25 

Enciam i germinats 
Enciam i blat de 
moro 

Enciam i tomàquet   Enciam i remolatxa Enciam i pastanaga 

Espinacs i patata 
Tallarines a la 
carbonara (1) (3) 
(4) 

Mongetes estofades Crema de carbassa 
Arròs de bolets 
(11) 

Botifarra 

esparracada (13) 

Pit de pollastre a la 

planxa (12) 

Peix blau fresc (1) 

(5) 

Burritos de 

bolonyesa (1) (4) 

Truita de carbassó 

(3) 

Fruita Fruita Iogurt natural (4) Fruita Fruita 

28 29 30   

 

Enciam i olives (5) Enciam i cogombre   

Macarrons de l’àvia 
(1) (2) (4) (11) 

Trinxat de la 
Cerdanya 

  Amanida de  
  formatge (4) (5) 

 

Llom a la planxa 
Suprema de lluç 
amb salsa de 

menta (3) (5) 

Arròs de vedella 
amb romesco (2) 

(11) 

 

Fruita Iogurt natural (4) Fruita  

 
      La majoria de fruites, hortalisses i llegums, són de proximitat. 
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Vacances Festius  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 1 2 3 4 

  Enciam i tomàquet Enciam i brots Enciam i pastanaga 

  

Tallarines sense 

gluten al pesto 
rosso  

Mongeta i patata 
Pèsols saltejats 
amb pernil 

 
 Truita de formatge 

Llom a la crema 
amb farina de 

blat de moro 

Suprema de lluç 
amb salsa 

d’alfàbrega 

  Fruita Iogurt natural Fruita 

7 8 9 10 11 

Enciam i olives Enciam i pipes Enciam i poma 
Enciam i blat de 
moro 

Enciam i pebrot 

Arròs amb verdures 
Sopa d’estrelles 
sense gluten 

Verdures al forn Faves a la catalana Crema de verdures 

Salsitxes amb 
tomàquet 

Filet de lluç Orly 
amb pa ratllat 
sense gluten 

Pit de pollastre 
arrebossat amb pa 
ratllat sense 

gluten 

Ous durs amb 
tomàquet gratinats 

Hamburguesa de 
cigró amb farina 
de blat de moro 

Fruita Fruita Iogurt natural Fruita Fruita 

14 15 16 17 18 

Enciam i olives Enciam i pastanaga Enciam i api  Enciam i pipes 

Llacets sense 
gluten al pesto de 
castanya 

Llenties amb arròs Bledes i patata 
Amanida amb gall 
d’indi 

Cigrons amb 
tomàquet 

Marengo de 
pollastre 

“Foodballs” de peix 
amb farina de 

blat de moro 

Fricandó amb 
cama-secs amb 
farina de blat de 
moro 

Arròs a la cubana 

Rotllets de pernil i 
formatge amb pa 
ratllat sense 
gluten 

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural 

21 22 23 24 25 

Enciam i germinats 
Enciam i blat de 
moro 

Enciam i tomàquet   Enciam i remolatxa Enciam i pastanaga 

Espinacs i patata 

Tallarines sense 

gluten a la 
carbonara  

Mongetes estofades Crema de carbassa Arròs de bolets 

Botifarra 

esparracada 

Pit de pollastre a la 

planxa 

Peix blau fresc 
amb farina de 
blat de moro 

Burritos sense 
gluten de 
bolonyesa  

Truita de carbassó 

Fruita Fruita Iogurt natural Fruita Fruita 

28 29 30   

 

Enciam i olives Enciam i cogombre   

Macarrons sense 
gluten de l’àvia  

Trinxat de la 
Cerdanya 

  Amanida de   
  formatge 

 

Llom a la planxa 

Suprema de lluç 

amb salsa de 

menta 

Arròs de vedella 
amb romesco 

 

Fruita Iogurt natural Fruita  

 
      La majoria de fruites, hortalisses i llegums, són de proximitat. 

SENSE GLUTEN (1) 
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Vacances Festius  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 1 2 3 4 

  Enciam i tomàquet Enciam i brots Enciam i pastanaga 

  
Tallarines al pesto 
rosso sense fruits 
secs 

Mongeta i patata 
Pèsols saltejats 
amb pernil 

 

 Truita de formatge Llom a la crema 

Suprema de lluç 

amb salsa 
d’alfàbrega 

  Fruita Iogurt natural Fruita 

7 8 9 10 11 

Enciam i olives Enciam i tomàquet Enciam i poma 
Enciam i blat de 
moro 

Enciam i pebrot 

Arròs amb verdures Sopa d’estrelles Verdures al forn Faves a la catalana Crema de verdures 

Salsitxes amb 
tomàquet 

Filet de lluç Orly 
Pit de pollastre 
arrebossat sense 
fruits secs 

Ous durs amb 
tomàquet gratinats 

Hamburguesa de 
cigró 

Fruita Fruita Iogurt natural Fruita Fruita 

14 15 16 17 18 

Enciam i olives Enciam i pastanaga Enciam i api  
Enciam i 
pastanaga 

Llacets al pesto 
sense fruits secs 

Llenties amb arròs Bledes i patata 
Amanida amb gall 
d’indi sense 

ametlla 

Cigrons amb 
tomàquet 

Marengo de 
pollastre 

“Foodballs” de peix 
Fricandó amb 
cama-secs sense 
fruits secs 

Arròs a la cubana 
Rotllets de pernil i 
formatge 

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural 

21 22 23 24 25 

Enciam i germinats 
Enciam i blat de 
moro 

Enciam i tomàquet   Enciam i remolatxa Enciam i pastanaga 

Espinacs i patata 
Tallarines a la 
carbonara 

Mongetes estofades Crema de carbassa Arròs de bolets 

Botifarra 
esparracada 

Pit de pollastre a la 
planxa 

Peix blau fresc 
Burritos de 
bolonyesa 

Truita de carbassó 

Fruita Fruita Iogurt natural Fruita Fruita 

28 29 30   

 

Enciam i olives Enciam i cogombre   

Macarrons de l’àvia 
sense nous 

Trinxat de la 
Cerdanya 

  Amanida de   
  formatge 

 

Llom a la planxa 
Suprema de lluç 
amb salsa de 

menta 

Arròs de vedella 
amb romesco 

sense fruits secs 

 

Fruita Iogurt natural Fruita  

 
      La majoria de fruites, hortalisses i llegums, són de proximitat. 

SENSE FRUITS SECS (2) 
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Vacances Festius  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 1 2 3 4 

  Enciam i tomàquet Enciam i brots Enciam i pastanaga 

  
Tallarines al pesto 
rosso 

Mongeta i patata 
Pèsols saltejats 
amb pernil 

 

 
Pollastre a la 

planxa 
Llom a la crema 

Suprema de lluç 
amb salsa 

d’alfàbrega sense 
maionesa 

  Fruita Iogurt natural Fruita 

7 8 9 10 11 

Enciam i olives Enciam i pipes Enciam i poma 
Enciam i blat de 
moro 

Enciam i pebrot 

Arròs amb verdures 
Sopa d’estrelles 
amb pilota sense 
ou 

Verdures al forn Faves a la catalana Crema de verdures 

Salsitxes amb 
tomàquet 

Filet de lluç Orly 
arrebossat sense 
ou 

Pit de pollastre 
arrebossat sense 
ou 

Llom a la planxa 
Hamburguesa de 
cigró sense ou 

Fruita Fruita Iogurt natural Fruita Fruita 

14 15 16 17 18 

Enciam i olives Enciam i pastanaga Enciam i api  Enciam i pipes 

Llacets al pesto de 

castanya 
Llenties amb arròs Bledes i patata 

Amanida amb gall 

d’indi 

Cigrons amb 

tomàquet 

Marengo de 
pollastre 

“Foodballs” de peix 
sense ou 

Fricandó amb 
cama-secs 

Arròs amb 
tomàquet 

Rotllets de pernil i 
formatge 
arrebossat sense 
ou 

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural 

21 22 23 24 25 

Enciam i germinats 
Enciam i blat de 
moro 

Enciam i tomàquet   Enciam i remolatxa Enciam i pastanaga 

Espinacs i patata 

Tallarines a la 

carbonara  sense 
ou 

Mongetes estofades Crema de carbassa Arròs de bolets 

Botifarra 
esparracada 

Pit de pollastre a la 
planxa 

Peix blau fresc 
Burritos de 
bolonyesa 

Llom a la planxa 

Fruita Fruita Iogurt natural Fruita Fruita 

28 29 30   

 

Enciam i olives Enciam i cogombre   

Macarrons de l’àvia 
Trinxat de la 
Cerdanya 

  Amanida de   
  formatge 

 

Llom a la planxa 

Suprema de lluç 
amb salsa de 
menta sense 
maionesa 

Arròs de vedella 
amb romesco 

 

Fruita Iogurt natural Fruita  

 
      La majoria de fruites, hortalisses i llegums, són de proximitat. 

SENSE OU (3) 
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Vacances Festius  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 1 2 3 4 

  Enciam i tomàquet Enciam i brots Enciam i pastanaga 

  

Tallarines al pesto 

rosso sense 
formatge 

Mongeta i patata 
Pèsols saltejats 
amb pernil 

 
 Truita francesa 

Llom a la crema  

sense lactosa 

Suprema de lluç 
amb salsa 

d’alfàbrega 

  Fruita 
Iogurt natural  

sense lactosa 
Fruita 

7 8 9 10 11 

Enciam i olives Enciam i pipes Enciam i poma 
Enciam i blat de 
moro 

Enciam i pebrot 

Arròs amb verdures 
Sopa d’estrelles 
amb pilota sense 

lactosa 

Verdures al forn Faves a la catalana 
Crema de verdures 
sense crema de 

llet 

Salsitxes amb 
tomàquet 

Filet de lluç Orly 
Pit de pollastre 
arrebossat 

Ous durs amb 
tomàquet sense 
gratinar 

Hamburguesa de 
cigró 

Fruita Fruita 
Iogurt natural  
sense lactosa 

Fruita Fruita 

14 15 16 17 18 

Enciam i olives Enciam i pastanaga Enciam i api  Enciam i pipes 

Llacets al pesto de 
castanya sense 
formatge 

Llenties amb arròs Bledes i patata 
Amanida amb gall 

d’indi 

Cigrons amb 

tomàquet 

Marengo de 
pollastre 

“Foodballs” de peix  
sense lactosa 

Fricandó amb 
cama-secs 

Arròs a la cubana 
Rotllets de pernil 
sense formatge 

Fruita Fruita Fruita Fruita 
Iogurt natural  
sense lactosa 

21 22 23 24 25 

Enciam i germinats 
Enciam i blat de 
moro 

Enciam i tomàquet   Enciam i remolatxa Enciam i pastanaga 

Espinacs i patata 
Tallarines a la 
carbonara sense 

crema de llet 

Mongetes estofades 
Crema de carbassa  
sense crema de 

llet 

Arròs de bolets 

Botifarra 
esparracada 

Pit de pollastre a la 
planxa  

Peix blau fresc 

Burritos de 

bolonyesa sense 
formatge 

Truita de carbassó 

Fruita Fruita 
Iogurt natural  
sense lactosa 

Fruita Fruita 

28 29 30   

 

Enciam i olives Enciam i cogombre   

Macarrons de l’àvia 
sense formatge 

Trinxat de la 
Cerdanya 

  Amanida de  
  tonyina 

 

Llom a la planxa 
Suprema de lluç 
amb salsa de 

menta 

Arròs de vedella 
amb romesco 

 

Fruita 
Iogurt natural 

sense lactosa 
Fruita  

 
      La majoria de fruites, hortalisses i llegums, són de proximitat. 

SENSE LACTOSA (4) 
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Vacances Festius  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 1 2 3 4 

  Enciam i tomàquet Enciam i brots Enciam i pastanaga 

  
Tallarines al pesto 
rosso 

Mongeta i patata 
Pèsols saltejats 
amb pernil 

 
 Truita de formatge  Llom a la crema 

Llom a la planxa 
amb salsa 

d’alfàbrega  

  Fruita Iogurt natural Fruita 

7 8 9 10 11 

Enciam i olives 
sense anxova 

Enciam i pipes Enciam i poma 
Enciam i blat de 
moro 

Enciam i pebrot 

Arròs amb verdures Sopa d’estrelles Verdures al forn Faves a la catalana Crema de verdures 

Salsitxes amb 
tomàquet 

Bistec 
Pit de pollastre 
arrebossat 

Ous durs amb 
tomàquet gratinats 

Hamburguesa de 
cigró 

Fruita Fruita Iogurt natural Fruita Fruita 

14 15 16 17 18 
Enciam i olives 

sense anxova 
Enciam i pastanaga Enciam i api  Enciam i pipes 

Llacets al pesto de 
castanya 

Llenties amb arròs Bledes i patata 
Amanida amb gall 
d’indi 

Cigrons amb 
tomàquet 

Marengo de 
pollastre 

“Foodballs” de 
bistec 

Fricandó amb 
cama-secs 

Arròs a la cubana 
Rotllets de pernil i 
formatge 

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural 

21 22 23 24 25 

Enciam i germinats 
Enciam i blat de 

moro 
Enciam i tomàquet   Enciam i remolatxa Enciam i pastanaga 

Espinacs i patata 
Tallarines a la 
carbonara 

Mongetes estofades Crema de carbassa Arròs de bolets 

Botifarra 
esparracada 

Pit de pollastre a la 
planxa 

Hamburguesa 
Burritos de 
bolonyesa 

Truita de carbassó 

Fruita Fruita Iogurt natural Fruita Fruita 

28 29 30   

 

Enciam i olives Enciam i cogombre   

Macarrons de l’àvia 
Trinxat de la 
Cerdanya 

  Amanida de   
  formatge amb  
  olives sense  
  anxova 

 

Llom a la planxa 
Pollastre amb 
salsa de menta  

Arròs de vedella 
amb romesco 

 

Fruita Iogurt natural Fruita  

 
      La majoria de fruites, hortalisses i llegums, són de proximitat. 

SENSE PEIX (5) 
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Vacances Festius  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 1 2 3 4 

  Enciam i tomàquet Enciam i brots Enciam i pastanaga 

  
Tallarines al pesto 
rosso 

Mongeta i patata 
Pèsols saltejats 
sense pernil 

 
 Truita de formatge Peix a la crema  

Suprema de lluç 
amb salsa 

d’alfàbrega 

  Fruita Iogurt natural Fruita 

7 8 9 10 11 

Enciam i olives Enciam i pipes Enciam i poma 
Enciam i blat de 
moro 

Enciam i pebrot 

Arròs amb verdures 
Sopa d’estrelles 
vegetal 

Verdures al forn 
Faves a la catalana 
vegetals 

Crema de verdures 

Pollastre amb 
tomàquet 

Filet de lluç Orly 
Pit de pollastre 
arrebossat 

Ous durs amb 
tomàquet gratinats  

Hamburguesa de 
cigró 

Fruita Fruita Iogurt natural Fruita Fruita 

14 15 16 17 18 

Enciam i olives Enciam i pastanaga Enciam i api  Enciam i pipes 

Llacets al pesto de 

castanya 

Llenties amb arròs 

vegetals 
Bledes i patata 

Amanida amb 

formatge 

Cigrons amb 

tomàquet 

Marengo de 

pollastre 
“Foodballs” de peix  

Peix amb cama-

secs 
Arròs a la cubana 

Rotllets de 

formatge 

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural 

21 22 23 24 25 

Enciam i germinats 
Enciam i blat de 
moro 

Enciam i tomàquet   Enciam i remolatxa Enciam i pastanaga 

Espinacs i patata 

Tallarines a la 

carbonara sense 
bacó 

Mongetes estofades 
vegetals 

Crema de carbassa 

Arròs de bolets 

amb caldo 
vegetal 

Peix esparracat 
Pit de pollastre a la 
planxa 

Peix blau fresc 
Burritos de 
bolonyesa vegetal 

Truita de carbassó 

Fruita Fruita Iogurt natural  Fruita Fruita 

28 29 30   

 

Enciam i olives Enciam i cogombre   

Macarrons de l’àvia 
Trinxat de la 
Cerdanya  sense 
bacó 

  Amanida de   
  formatge 

 

Truita francesa  
Suprema de lluç 
amb salsa de 
menta 

Arròs de vedella 
amb romesco 

 

Fruita Iogurt natural Fruita  

 
      La majoria de fruites, hortalisses i llegums, són de proximitat. 

SENSE PORC 
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Vacances Festius  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 1 2 3 4 

  Enciam i tomàquet Enciam i brots Enciam i pastanaga 

  
Tallarines al pesto 
rosso 

Mongeta i patata 
Pèsols saltejats 
sense pernil 

 
 Truita de formatge Peix a la crema  

Suprema de lluç 
amb salsa 

d’alfàbrega 

  Fruita Iogurt natural Fruita 

7 8 9 10 11 

Enciam i olives Enciam i pipes Enciam i poma 
Enciam i blat de 
moro 

Enciam i pebrot 

Arròs amb verdures 
Sopa d’estrelles 
vegetal 

Verdures al forn 
Faves a la catalana 
vegetals 

Crema de verdures 

Truita francesa Filet de lluç Orly Peix arrebossat 
Ous durs amb 
tomàquet gratinats  

Hamburguesa de 
cigró 

Fruita Fruita Iogurt natural Fruita Fruita 

14 15 16 17 18 

Enciam i olives Enciam i pastanaga Enciam i api  Enciam i pipes 

Llacets al pesto de 

castanya 

Llenties amb arròs 

vegetals 
Bledes i patata 

Amanida amb 

formatge 

Cigrons amb 

tomàquet 

Ous durs amb 

salsa 
“Foodballs” de peix  

Peix amb cama-

secs 
Arròs a la cubana 

Rotllets de 

formatge 

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural 

21 22 23 24 25 

Enciam i germinats 
Enciam i blat de 
moro 

Enciam i tomàquet   Enciam i remolatxa Enciam i pastanaga 

Espinacs i patata 

Tallarines a la 

carbonara sense 
bacó 

Mongetes estofades 
vegetals 

Crema de carbassa 

Arròs de bolets 

amb caldo 
vegetal 

Peix esparracat 
Mandonguilles de 
cigró 

Peix blau fresc 
Burritos de 
bolonyesa vegetal 

Truita de carbassó 

Fruita Fruita Iogurt natural  Fruita Fruita 

28 29 30   

 

Enciam i olives Enciam i cogombre   

Macarrons de l’àvia 
Trinxat de la 
Cerdanya  sense 
bacó 

  Amanida de   
  formatge 

 

Truita francesa  
Suprema de lluç 
amb salsa de 
menta 

Arròs de verdures 
amb romesco 

 

Fruita Iogurt natural Fruita  

 
      La majoria de fruites, hortalisses i llegums, són de proximitat. 

SENSE CARN 
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Vacances Festius  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 1 2 3 4 

  Enciam i tomàquet Enciam i brots Enciam i pastanaga 

  
Tallarines al pesto 
rosso 

Mongeta i patata 
Pèsols saltejats 
sense pernil 

 
 Truita de formatge 

Hamburguesa de 
llenties 

Fingers de 
formatge amb 

salsa d’alfàbrega 

  Fruita Iogurt natural Fruita 

7 8 9 10 11 

Enciam i olives  
sense anxova 

Enciam i pipes Enciam i poma 
Enciam i blat de 
moro 

Enciam i pebrot 

Arròs amb verdures 
Sopa d’estrelles 
vegetal 

Verdures al forn 
Faves a la catalana 
vegetals 

Crema de verdures 

Truita francesa 
Verdures del 
caldo 

Hamburguesa de 
mongetes 

Ous durs amb 
tomàquet gratinats  

Hamburguesa de 
cigró 

Fruita Fruita Iogurt natural Fruita Fruita 

14 15 16 17 18 
Enciam i olives  

sense anxova 
Enciam i pastanaga Enciam i api  Enciam i pipes 

Llacets al pesto de 
castanya 

Llenties amb arròs 
vegetals 

Bledes i patata 
Amanida amb 
formatge 

Cigrons amb 
tomàquet 

Ous durs amb 
salsa 

Bunyols de 
carbassa  

Hamburguesa de 
llenties amb 
cama-secs 

Arròs a la cubana 
Rotllets de 
formatge 

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural 

21 22 23 24 25 

Enciam i germinats 
Enciam i blat de 

moro 
Enciam i tomàquet   Enciam i remolatxa Enciam i pastanaga 

Espinacs i patata 
Tallarines a la 
carbonara sense 
bacó 

Mongetes estofades 

vegetals 
Crema de carbassa 

Arròs de bolets 
amb caldo 
vegetal 

Remenat amb 
bolets 

Mandonguilles de 
cigró 

Arròs amb 
verdura 

Burritos de 
bolonyesa vegetal 

Truita de carbassó 

Fruita Fruita Iogurt natural  Fruita Fruita 

28 29 30   

 

Enciam i olives 
sense anxova 

Enciam i cogombre   

Macarrons de l’àvia 
Trinxat de la 
Cerdanya  sense 
bacó 

  Amanida de   
  formatge amb  
  olives sense  

  anxova 

 

Truita francesa  
Fingers de 
formatge amb 
salsa de menta 

Arròs de verdures 
amb romesco 

 

Fruita Iogurt natural Fruita  

 
      La majoria de fruites, hortalisses i llegums, són de proximitat. 

VEGETERIÀ 


