Dilluns

Dilluns

-Tallarines amb peix i marisc
-Parmentier de col amb botifarra de perol
-Crema de carbassó amb alfàbrega
-Verdura del temps
-Pollastre al gust
-Bacallà amb cremós de patata
-Canelons d’espinacs amb crema de
carbassa
-Hamburgueses de vedella amb carbassó
saltejat
-Pastís de formatge amb aroma
de llimona

Dimarts

-Tortellini de formatge tomàquet i alfàbrega
-Croquetes
-Crema de pastanaga especiada amb
bleda vermella
-Verdura del temps

Menú
de Tardo�

-Pollastre al gust
-Peix a la planxa
-Crestes de verdures
-Galta de porc a la cassola
-Crema amb vainilla i figues

Dimarts

-Arròs amb gambes i gorgonzola
-Lasanya de carn
-Amanida de llenties
-Pasta de full amb porro i formatge

-Creps de carn
-Fideus a la cassola amb xirles i mongeta fina
-Fesols amb rossinyols i piquillos
-Menestra de verdures

-Vedella amb pilotilles i bolets
-Llom amb poma i mostassa
-Carbassons farcits de cus cus
-Salmó a la planxa amb llimona i anet

-Llom farcit de f. de cabra espàrrecs i
salsa de pernil
-Suprema de lluç amb romesco i arròs
-Hamburgueses vegetals
-Broixets de pollastre amb oli de ceps

-Crema catalana

-Iogurt o fruita

Dimecres

Dimecres

-Croquetes “La Cuineta”
-Cigrons amb espinacs i alls tendres
-Amanida de bacallà
-Sopa de carbassa

-Farcellets d’arròs
-Canelons
-Pastís de bolets
-Crema de bacallà

-Pilotilles amb patates
-Peixet fresc fregit
-Pastís de verdures amb salsa de bolets
-Pit de pollastre a la planxa amb patates
al caliu

-Pilotilles de pollastre amb cus-cus
-Peixet fresc fregidet
-Ous al forn
-Lluç planxa amb tomàquet Provençal

-Mousse de gerds amb xocolata

Dijous

-Sopa de ramen
-Fideuà
-Lasanya vegetal
-Verdura a la planxa
-Vedella amb tomàquet i quinoa
-Mussola a la planxa
-Arròs amb verdures i favetes
-Paó a la brasa amb verdures saltejades
-Iogurt o fruita

Divendres

-Escudella
-Casereccia amb crema de formatge i curri
-Fesols amb bacallà
-Verdura
-Carn d’olla
-Peixet fresc fregidet
-Brocoli amb salsa d’ametlles i tomàquet sec
-Pollastre a la brasa
-Flam de pinya

-Pomes al forn

Dijous

-Sopa de miso
-Paella
-Llenties saltejades
-Verdura
-Vedella a l’Oporto
-Peix a la llauna
-Patates farcides de verdures i bolets
-Hamb. de pollastre amb pèsols saltejats
-Flam

Divendres

-Escudella
-Patates amb cloïsses
-Pasta al pesto
-Amanida del temps
-Carn d’olla
-Peixet fresc fregit
-Albergínies farcides de blat sarraí
-Suprema de pollastre amb Goulaix
-Pastís

