
Sopa de minestrone 
Arròs amb ceps i gambes

Verdures del temps
Albergínies farcides de carn

Pollastre al gust
Rap i lluç a la romana

Mezzi rigatoni de llom amb carbassó
Llibrets de llom amb carbassó 

Flam 

Suquet de llenties amb popets
Trinxat de Cerdanya

Fideus perla amb verdures
Crestes d’hivern

Vedella al curri
Bacallà al perfum d’alls

Canelons vegetals
Lluç planxa amb amanida

Cremós de formatge amb codonyat

Crema de verdures
Fesols amb bacallà 

Lasanya  de carn i espinacs
Carbassons farcits de pollastre

Brasó de porc al forn
Peixet fresc fregidet

Creps de verdures i sèsam
Hamburgueses de vedella

Pastís de xocolata

Croquetes La Cuineta
Paella

Crema de nyàmeres
Tallarines amb carxofes i pernil

Cassola de conill
Peix arrebossat

Cus cus amb verdures i panses
Sardines marinades al forn

Mouse de nous amb mato i mel

Escudella
Truita de patata, carbassa i poma

Pasta rústica
Menestra

Carn d’olla
Peixet fresc fregidet

Croquetes d’albergínia i fotmatge
Peix al forn

Iogurt o fruita

Crema de marisc
Llenties saltejades

Espaguetis amb pilotilles
Verdura

Pollastre al gust
Verat amb verdures escabetxades

Terrina de carxofa gratinada
Broixets de porc i verdures

Pomes al forn farcides de crema

Crema de carbassa
Trinxat de verdures
Bunyols de bacallà
Pasta amb salmó

Galta de porc al forn
Rap amb patates

Canelons d’espinacs amb crema de fruits secs
Pit de pollastre a la planxa amb verduretes

Flam de mascarpone

Albergínies farcides de pasta
Quinoa amb verdures

Woc de pollastre i arròs
Cigrons amb bacallà i pesto vermell

Pilotilles amb bolets
Peixet fresc fregidet

Truita de verdures escalivades
Peix a la llauna

Mouse de xocolata amb taronja amarga

Canelons de pollastre amb pasta d’arròs
Fideuà

Crema de tomàquet amb crostons
Menestra

Escalopa de vedella
Bacallà amb ous i panses

Arròs integral
Hamburgueses de pollastre

Pa de pessic de fruites

Escudella
Patates estofades amb costella de porc

Lasanya de peix i carbassó
Llenties amb verdures i col kale

Carn d’olla
Peix fresc fregidet

Hamburgueses d’arròs i formatge fresc
Cuixa de pao a la brassa

Pastís de poma

Diuns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Diuns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 Menúd’hivern


