
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

TOTS ELS PLATS S’ADAPTEN A LES 

NECESSITATS ESPECIALS

DE CADA ALUMNE.

Aquest mes celebren: 

Jornada GREGA i

la cuina climàtica.                               

“OOVE”:  Oli d’oliva verge extra.

1) Fideuada de verdures.

Verdures al forn, 

enciam i olives. 

“OOVE”

Pa i fruita de prox.

2) Crema d’espàrrecs.

Pizza casolana de

bolonyesa de soja.

OOVE”

Pa i  fruita de prox.

3) Arròs integral amb salsa de 

tomàquet casolana.

Bacallà al forn amb enciam, ceba  

i pastanaga.“OOVE”

Pa i iogurt de prox.

6) Crema de carbassó

amb rostes.

Truita de formatge, enciam amb

tomàquet i olives.

“OOVE”

Pa i fruita de prox.

7) Llentíes estofades.

Verdures amb tomàquet, enciam, 

blat de moro i pastanaga .

“OOVE”

Pa i fruita de prox.

8) Espirals integrals amb salsa de 

pastanaga.

Patates amb samfaina

“OOVE”

Pa i iogurt de prox.

9) Amanida de blat de moro, 

quinoa, tomàquet i formatge.

Cigrons a la catalana ( amb

espinacs i ou)

Pa i fruita de prox.

10) Arròs amb verdures.

Verdures al fon amb amanida.

OOVE”

Pa i  fruita de prox.

13) Crema de verdures amb

moniato.

Canelons gratinats de peiz.

“OOVE”

Pa i fruita de prox.

14) Sopa de carbassa.

Verdures rostides a la llimona,

amb enciam i olives.

“OOVE”

Pa i iogurt de prox.

15) Mongetes seques estofades 

amb verdures.

Abadejo amb suc, enciam i 

tomàquet,

“OOVE”

Pa i fruita de prox.

16) Arròs INTEGRAL amb salsa de 

tomàquet, pastanaga i ceba.

Truita francesa amb pa amb

tomàquet, enciam i blat de moro. 

“OOVE”

Pa i fruita de prox.

17) Trinxat de col amb patata.

Macarrons amb bolonyesa

de pardines.

“OOVE”

Pa i fruita de prox.

20) Llentíes estofades amb

verdfures.

Carbassó arrebossat,  amb

enciam i olives

OOVE”

Pa i fruita de prox.

21) Arròs integral amb verduretes.

Mandonguilles de peix( lluç i 

sípia), enciam ceba i balt de 

moro.

“OOVE”

Pa i fruita de prox.

22) Crema de porros amb 

poma.

Peix a la planxa amb patates.

“OOVE”

Pa i fruita de prox.

23) Mongetes tendres bullides 

amb patates.

Cigrons estofats

amb calamar.

“OOVE”

Pa i iogurt de prox.

24) Sopa minestrone amb pasta 

ECO i verdures.

Truita de patates, enciam, 

pastanaga i blet de moro..

“OOVE”

Pa i fruita de prox.

27) Arròs amb salsa de

tomàquet casolana.

Rap a l’all cremat,

enciam i olives.

“OOVE”

Pa i fruita de prox.

28) Crema de llegums.

Hamburguesa vegetal amb

samfaina

Pa i fruita de prox.

29) JORNADA GREGA:

Sopa de pollastre i llimona.

Keftedes amb tzatziki a la menta.

“OOVE”

Pa i iogurt amb mel.

30) Trinxat de la Cerdanya.

Verdures rostides, enciam

i blat de moro.

“OOVE”

Pa i fruita de prox.

31) Pasta integral  amb salsa de 

formatges.

Ous gratinats amb beixamel, 

enciam i pastanaga.

“OOVE”

Pa i fruita de prox.
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XAVIER BERMUDO

Productes acreditats

amb la certificació 

ecològica del CCPAE.

Cuina Climàtica, sostenible

i respectuosa amb el medi

ambient

Productes d’origen català i/o 

adquirits a l’entorn. 

https://www.elgustdecreixer.cat/
https://www.elgustdecreixer.cat/
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