
MENU OCTUBRE

PRIMER PLAT SEGON PLAT POSTRE
S SOPAR ALTERNATIU

DL 3 Arròs de peix (brou de peix) Calamar a la romana i amanida
d’enciam, tomàtiga, alvocat  i olives.

Fruita Truita d’espinacs i grell + amanida amb
crostons torrats

DM 4 Sopa de bullit Pilotes de moniato (monei, carn de bullit,
julivert, all i ceba i farina) al forn amb
amanida d’enciam, tomàtiga i ceba.

Fruita Crema de carabassa i civada

Llempuga a la planxa

DX 5 Crema de carabassó i carabassa(ceba,
porro, carabassó i carabassa)

Peix a la mallorquina (peix de mercat,
ceba, llimona, tomàtiga, julivert i all,
patata)

Iogurt
natural

Hamburgueses de pollastre i espinacs o
broquetes de pollastre amb amanida verda

DJ 6 Cuinat de llenties amb verdura
(llenties, tomàtiga, pastanaga,

carabassó, fulles verdes, carabassa,
mongeta, pebre)

Truita de patata i enciam Fruita Wok de verdura, sèpia i llagostins amb

arròs basmati

DV 7 Amanida d’enciam, blat de moro,
alvocat, tomàtiga, cogombre Fideuà mixte (gamba, calamar,

sèpia, tomàtiga, mongeta, pebre vermell)

Fruita Pizza casolana i amanida

DL 10 Amanida d’enciam, tomàtiga,

cogombre, blat de moro i tonyina
Arròs a la cubana (salsa de tomàtiga

casolana amb ceba, tomàtiga i
pastanaga)

Fruita Sardines a la planxa amb verdures a la

planxa i pa torrat

DM 11 Cuinat de cigrons amb col,
carabassa, colflori i pastanaga

Coca de xeixa de trempó i formatge Fruita Bullit amb brou d’ossos patata, ou i verdura

DJ 13 Arròs de peix (brou de peix) Croquetes de bacallà amb
amanida d’enciam, cogombre, ceba i
tomàtiga

Fruita Crema de carabassa i moniato
Llampuga al forn amb picadillo d’all i julivert

DV 14 Crema de carabassó i colflori (ceba,
porro, carabassó i colflori)

Escaldums de pollastre (pollastre, farina
d’arròs, ceba, all, tomàtiga, patata)

Macedònia
de fruita
fresca

Crepes de civada amb amanida

DL 17 Amanida d’enciam, blat de moro,
olives, alvocat i tomàtiga

Lasanya de carn mixte (ceba,
tomàtiga, carn mixte, llet, farina)

Fruita Verdures al vapor amb patata i ou

DM 18 Cuinat de llenties amb verdura
(llenties, patata, tomàtiga, pastanaga
i mongeta verda)

Truita francesa amb amanida de

tomàtiga,  formatge tendre i orenga

Fruita Salmó al forn amb espinacs i bexamel

DJ 19 Crema de verdures(ceba, porro,
pastanaga, carabassó  i mongeta
verda)

Bacallà amb allioli (all, llet, oli)i patates al
forn amb amanida d’enciam

Fruita Ous a la planxa amb verdures a la planxa i

pa torrat

DV 20 Sopa de bullit Bullit (patata, mongeta, pastanaga i carn
de bullit)

Fruita Peix al forn amb xips de moniato i i enciam

DV 21 Amanida d’enciam, olives, tomàtiga,
ceba i cogombre Paella de peix (gamba, calamar,

sèpia, tomàtiga, mongeta, pebre vermell)

Iogurt
natural Pizza casolana i amanida

DL 24 Cuinat de mongeta blanca (mongeta,
patata, ceba, tomatigó, pebre
vermell, pastanaga, mongeta verda)

Pollastre amb xampinyons i beixamel
vegana (beguda vegetal de civada+
farina)

Fruita Truita francesa amb amanida i arròs

basmati

DM 25 Vichyssoise  (porro, brou de pollastre,
patata, beguda de civada)

Pizza casolana de pernil amb
amanida d’enciam tomàtiga i ceba.

Fruita Indiot amb xampinyons saltats i quinoa

DX 26 Sopa de brou de peix Suquet de rap amb patata (rap, ceba,
tomàtiga, patata)

Fruita Crema de moniato i carabassa amb ou

poché



DJ 27 Pasta a la napolitana gratinada Truita amb amanida d’enciam Fruita Seitons al forn amb amanida i pa amb oli

DV 28 Arròs tipus xinès integral (arròs,

ceba, pastanaga, pèsols i truita)

Lluç arrebossat amb enciam, tomàtiga i

cogombre

Iogurt
natural

Salxitxes amb patates fregides  i enciam

Estrella Alba
Dietista Col: 1522


