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D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

Sopa de brou amb Pistons
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Truita francesa 
Enciam i olives
Mandarina *PI

Trinxat de la Cerdanya
(carbassó, bacó i patata)

Llibret de gall d'indi amb 
pernil i formatge
Tomàquet amanit

Pera *PI 

 Llenties a la jardinera
(Tomàquet, pastanaga, ceba, 

pebrot i all)
Varetes de verdures

Poma *PI 

Arròs amb verdures de l’hort
 (carxofes, mongeta tendra

 i pastanaga)
Fogonero amb salsa d'ametlles 

(nata líquida)
Plàtan

Patates a la Riojana                                         
(Sofregit de ceba, all, 

tomàquet i xoriç)                       
Llom amb formatge

Taronja·

DIVENDRES

DIJOUS

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

FESTIU

BASALMENÚ DESEMBRE 2020

DILLUNS

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa  produït a la comarca

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

Tallarins amb salsa de formatge
Truita de patata i tonyina              

Enciam i blat de moro 
Mandarina *PI

Arròs de verdures i bolets                                         
(ceba, bolets, all

carbassó i tomàquet)                       
Salsitxes vegetarianes

Enciam i olives
 Pera *PI

Mongeta verda amb patata
Bacallà amb salsa de tomàquet

Enciam i pastanaga
Iogurt Ecològic Nadolç

Crema de carbassa                                         
(Carbassa i ceba)                       

Aletes de pollastre a la barbacoa
Enciam i tomàquet

 Poma *PI

DILLUNS

MENU DE NADAL                                    
   

Brou amb Galets                                  
Canelons                              
Torrons, neules i Refresc

DIMARTS DIMECRES DIJOUS

Cigrons guisats amb verduretes
Cuixetes de Pollastre al forn amb Poma

Saltat de bolets
Plàtan

FESTIU
Espirals amb salsa de tomàquet i 

pastanaga 
Mandonguilles amb tomàquet

(sofregit de ceba i tomàquet)
 Iogurt natural *Fageda 

Sopa de brou amb Pistons
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Lluç al forn amb suc
Enciam, olives i pastanaga

Pera *PI 

DIVENDRESDIMECRESDIMARTS

DIVENDRES
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D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

MENÚ DESEMBRE 2020 NO CARN AMB PEIX

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa  produït a la comarca

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Sopa de verdures amb Pistons
(Col, api, nap, pastanaga i ceba)

Truita francesa 
Enciam i olives
Mandarina *PI

Trinxat de la Cerdanya
(carbassó i patata)

Lluç arrebossat
Tomàquet amanit

Pera *PI 

 Llenties a la jardinera
(Tomàquet, pastanaga, ceba, 

pebrot i all)
Varetes de verdures

Poma *PI 

Arròs amb verdures de l’hort
 (carxofes, mongeta tendra

 i pastanaga)
Fogonero amb salsa d'ametlles 

(nata líquida)
Plàtan

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

FESTIU FESTIU
Espirals amb salsa de tomàquet i 

pastanaga 
Mandonguilles de lluç amb tomàquet

(sofregit de ceba i tomàquet)
 Iogurt natural *Fageda 

Sopa de verdures amb Pistons
(Col, api, nap, pastanaga i ceba)

Lluç al forn amb suc
Enciam, olives i pastanaga

Pera *PI 

Cigrons guisats amb verduretes
Bacallà al forn amb Poma

Saltat de bolets
Plàtan

Tallarins amb salsa de formatge
Truita de patata i tonyina              

Enciam i blat de moro 
Mandarina *PI

Arròs de verdures i bolets                                         
   

(ceba, bolets, all
carbassó i tomàquet)                       

Salsitxes vegetarianes
Enciam i olives

 Pera *PI

Mongeta verda amb patata
Bacallà amb salsa de tomàquet

Enciam i pastanaga
Iogurt Ecològic Nadolç

Crema de carbassa                                         
(Carbassa i ceba)                       

Lluç a la barbacoa
Enciam i tomàquet

 Poma *PI

Patates a la Riojana                                         
(Sofregit de ceba, all, 

tomàquet i xoriç)                       
Truita a la francesa

Taronja·

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

DILLUNS
MENU DE NADAL                                    

   
Brou de verdures amb Galets                                  

                     
Canelons d'espinacs                            

Torrons, neules i Refresc
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D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa  produït a la comarca

MENÚ DESEMBRE 2020 NO PORC

DIJOUS DIVENDRES

DIMECRESDIMARTS

DIMARTS DIMECRES DIJOUS

Sopa de brou amb Pistons
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Truita francesa 
Enciam i olives
Mandarina *PI

DIVENDRES

DIVENDRES

 Llenties a la jardinera
(Tomàquet, pastanaga, ceba, 

pebrot i all)
Varetes de verdures

Poma *PI 

Arròs amb verdures de l’hort
 (carxofes, mongeta tendra

 i pastanaga)
Fogonero amb salsa d'ametlles 

(nata líquida)
Plàtan

Trinxat de la Cerdanya
(carbassó i patata)

Llibret de gall d'indi i formatge
Tomàquet amanit

Pera *PI 

DILLUNSMENU DE NADAL                                    
   

Brou de verdures amb Galets                                  
                     

Canelons d'espinacs                               
   

Torrons, neules i Refresc

Espirals amb salsa de tomàquet i 
pastanaga 

Mandonguilles de lluç amb tomàquet
(sofregit de ceba i tomàquet)

 Iogurt natural *Fageda 

Sopa de brou amb Pistons
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Lluç al forn amb suc
Enciam, olives i pastanaga

Pera *PI 

Cigrons guisats amb verduretes
Cuixetes de Pollastre al forn amb Poma

Saltat de bolets
Plàtan

Patates a la Riojana                                         
(Sofregit de ceba, all, 

tomàquet i xoriç)                       
Truita a la francesa

Taronja·

DILLUNS DIMARTS

DILLUNS

Tallarins amb salsa de formatge
Truita de patata i tonyina              

Enciam i blat de moro 
Mandarina *PI

Arròs de verdures i bolets                                         
(ceba, bolets, all

carbassó i tomàquet)                       
Salsitxes vegetarianes

Enciam i olives
 Pera *PI

Mongeta verda amb patata
Bacallà amb salsa de tomàquet

Enciam i pastanaga
Iogurt Ecològic Nadolç

Crema de carbassa                                         
(Carbassa i ceba)                       

Aletes de pollastre a la barbacoa
Enciam i tomàquet

 Poma *PI

FESTIU FESTIU

DIMECRES

DIJOUS

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC
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D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa  produït a la comarca

MENÚ DESEMBRE 2020 OVOLACTOVEGETARIÀ

DIJOUS DIVENDRES

DIMECRESDIMARTS

DIMARTS DIMECRES DIJOUS

Sopa de verdures amb Pistons
(Col, api, nap, pastanaga i ceba)

Truita francesa 
Enciam i olives
Mandarina *PI

DIVENDRES

DIVENDRES

 Llenties a la jardinera
(Tomàquet, pastanaga, ceba, 

pebrot i all)
Varetes de verdures

Poma *PI 

Arròs amb verdures de l’hort
 (carxofes, mongeta tendra

 i pastanaga)
Patata amb salsa d'ametlles 

(nata líquida)
Plàtan

Trinxat de la Cerdanya
(carbassó i patata)

salsitxes vegetarianes
Tomàquet amanit

Pera *PI 

DILLUNS
MENU DE NADAL                                    

   
Brou de verdures amb Galets                                  

                     
Canelons d'espinacs                            

Torrons, neules i Refresc

Espirals amb salsa de tomàquet i 
pastanaga 

Varetes de verdures
 Iogurt natural *Fageda 

Sopa de verdures amb Pistons
(Col, api, nap, pastanaga i ceba)

Tofu al forn amb suc
Enciam, olives i pastanaga

Pera *PI 

Crema de pastanaga amb rostes
Cigrons al forn amb Poma

Saltat de bolets
Plàtan

Patates a la Riojana                                         
(Sofregit de ceba, all, 

tomàquet i xoriç)                       
Tomàquet amb formatge

Taronja·

DILLUNS DIMARTS

DILLUNS

Tallarins amb salsa de formatge
Truita de patata i ceba              

Enciam i blat de moro 
Mandarina *PI

Arròs de verdures i bolets                                         
(ceba, bolets, all

carbassó i tomàquet)                       
Salsitxes vegetarianes

Enciam i olives
 Pera *PI

Mongeta verda amb patata
Hamburguesa de coliflor

Enciam i pastanaga
Iogurt Ecològic Nadolç

Crema de carbassa                                         
(Carbassa i ceba)                       

Tofu a la barbacoa
Enciam i tomàquet

 Poma *PI

FESTIU FESTIU

DIMECRES

DIJOUS

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC
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D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa  produït a la comarca

MENÚ DESEMBRE 2020 NO PEIX

DIJOUS DIVENDRES

DIMECRESDIMARTS

DIMARTS DIMECRES DIJOUS

Sopa de brou amb Pistons
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Truita francesa 
Enciam i olives
Mandarina *PI

DIVENDRES

DIVENDRES

 Llenties a la jardinera
(Tomàquet, pastanaga, ceba, 

pebrot i all)
Varetes de verdures

Poma *PI 

Arròs amb verdures de l’hort
 (carxofes, mongeta tendra

 i pastanaga)
Llom amb salsa d'ametlles 

(nata líquida)
Plàtan

Trinxat de la Cerdanya
(carbassó, bacó i patata)

Llibret de gall d'indi amb 
pernil i formatge
Tomàquet amanit

Pera *PI 

DILLUNS
MENU DE NADAL                                    

   
Brou amb Galets                                  

Bistec de pollastre amb salsa 
beixamel                               
Torrons, neules i Refresc

Espirals amb salsa de tomàquet i 
pastanaga 

Mandonguilles amb tomàquet
(sofregit de ceba i tomàquet)

 Iogurt natural *Fageda 

Sopa de brou amb Pistons
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)
Gall d'indi al forn amb suc
Enciam, olives i pastanaga

Pera *PI 

Cigrons guisats amb verduretes
Cuixetes de Pollastre al forn amb Poma

Saltat de bolets
Plàtan

Patates a la Riojana                                         
(Sofregit de ceba, all, 

tomàquet i xoriç)                       
Llom amb formatge

Taronja·

DILLUNS DIMARTS

DILLUNS

Tallarins amb salsa de formatge
Truita de patata i ceba              

Enciam i blat de moro 
Mandarina *PI

Arròs de verdures i bolets                                         
(ceba, bolets, all

carbassó i tomàquet)                       
Salsitxes vegetarianes

Enciam i olives
 Pera *PI

Mongeta verda amb patata
 Gall d'indi amb salsa de tomàquet

Enciam i pastanaga
Iogurt Ecològic Nadolç

Crema de carbassa                                         
(Carbassa i ceba)                       

Aletes de pollastre a la barbacoa
Enciam i tomàquet

 Poma *PI

FESTIU FESTIU

DIMECRES

DIJOUS

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC
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D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa  produït a la comarca

MENÚ DESEMBRE 2020 NO OU

DIJOUS DIVENDRES

DIMECRESDIMARTS

DIMARTS DIMECRES DIJOUS

Sopa de brou amb Pistons S/Ou
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

pollastre a la planxa
Enciam i olives
Mandarina *PI

DIVENDRES

DIVENDRES

 Llenties a la jardinera
(Tomàquet, pastanaga, ceba, 

pebrot i all)
Varetes de verdures S/Ou

Poma *PI 

Arròs amb verdures de l’hort
 (carxofes, mongeta tendra

 i pastanaga)
Fogonero amb salsa d'ametlles 

(nata líquida)
Plàtan

Trinxat de la Cerdanya
(carbassó, bacó i patata)
Finger de pollastre
Tomàquet amanit

Pera *PI 

DILLUNSMENU DE NADAL                                    
   

Brou amb Galets (s/ou)                                  
          

Bistec de pollastre amb salsa 
beixamel (s/ou)                              
Torrons, neules i Refresc (s/ou)

Espirals S/Ou amb salsa de tomàquet i 
pastanaga 

Mandonguilles amb tomàquet
(sofregit de ceba i tomàquet)

 Iogurt natural *Fageda 

Sopa de brou amb Pistons S/Ou
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Lluç al forn amb suc
Enciam, olives i pastanaga

Pera *PI 

Cigrons guisats amb verduretes
Cuixetes de Pollastre al forn amb Poma

Saltat de bolets
Plàtan

Patates a la Riojana                                         
(Sofregit de ceba, all, 

tomàquet i xoriç)                       
Llom amb formatge

Taronja·

DILLUNS DIMARTS

DILLUNS

Tallarins amb salsa de formatge
Pollastre a la planxa          

Enciam i blat de moro 
Mandarina *PI

Arròs de verdures i bolets                                         
(ceba, bolets, all

carbassó i tomàquet)                       
Salsitxes vegetarianes

Enciam i olives
 Pera *PI

Mongeta verda amb patata
Bacallà amb salsa de tomàquet

Enciam i pastanaga
Iogurt Ecològic Nadolç

Crema de carbassa                                         
(Carbassa i ceba)                       

Aletes de pollastre a la barbacoa
Enciam i tomàquet

 Poma *PI

FESTIU FESTIU

DIMECRES

DIJOUS

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC
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21

D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa  produït a la comarca

MENÚ DESEMBRE 2020 NO GLUTEN

DIJOUS DIVENDRES

DIMECRESDIMARTS

DIMARTS DIMECRES DIJOUS

Sopa de brou amb Pistons S/G
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Truita francesa 
Enciam i olives
Mandarina *PI

DIVENDRES

DIVENDRES

 Llenties a la jardinera
(Tomàquet, pastanaga, ceba, 

pebrot i all)
Varetes de verdures S/G

Poma *PI 

Arròs amb verdures de l’hort
 (carxofes, mongeta tendra

 i pastanaga)
Fogonero amb salsa d'ametlles 

(nata líquida)
Plàtan

Trinxat de la Cerdanya
(carbassó, bacó i patata)
Finger de pollastre
Tomàquet amanit

Pera *PI 

DILLUNS
MENU DE NADAL                                    

   
Brou amb Galets (S/G)                                  

         
Canelons (S/G)                             
Torrons, neules i Refresc (S/G)

Espirals S/G amb salsa de tomàquet i 
pastanaga 

Mandonguilles amb tomàquet
(sofregit de ceba i tomàquet)

 Iogurt natural *Fageda 

Sopa de brou amb Pistons S/G
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Lluç al forn amb suc
Enciam, olives i pastanaga

Pera *PI 

Cigrons guisats amb verduretes
Cuixetes de Pollastre al forn amb Poma

Saltat de bolets
Plàtan

Patates a la Riojana                                         
(Sofregit de ceba, all, 

tomàquet i xoriç)                       
Llom amb formatge

Taronja·

DILLUNS DIMARTS

DILLUNS

Tallarins S/G amb salsa de formatge
Truita de patata i tonyina              

Enciam i blat de moro 
Mandarina *PI

Arròs de verdures i bolets                                         
(ceba, bolets, all

carbassó i tomàquet)                       
Salsitxes vegetarianes

Enciam i olives
 Pera *PI

Mongeta verda amb patata
Bacallà amb salsa de tomàquet

Enciam i pastanaga
Iogurt Ecològic Nadolç

Crema de carbassa                                         
(Carbassa i ceba)                       

Aletes de pollastre a la barbacoa
Enciam i tomàquet

 Poma *PI

FESTIU FESTIU

DIMECRES

DIJOUS

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC
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21

D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa  produït a la comarca

MENÚ DESEMBRE 2020 NO LACTOSA

DIJOUS DIVENDRES

DIMECRESDIMARTS

DIMARTS DIMECRES DIJOUS

Sopa de brou amb Pistons
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Truita francesa 
Enciam i olives
Mandarina *PI

DIVENDRES

DIVENDRES

 Llenties a la jardinera
(Tomàquet, pastanaga, ceba, 

pebrot i all)
Varetes de verdures S/L

Poma *PI 

Arròs amb verdures de l’hort
 (carxofes, mongeta tendra

 i pastanaga)
Fogonero amb salsa d'ametlles S/L

Plàtan

Trinxat de la Cerdanya
(carbassó, bacó i patata)

Fingers de Pollastre
Tomàquet amanit

Pera *PI 

DILLUNS
MENU DE NADAL                                    

   
Brou amb Galets                                 

Bistec de pollastre amb salsa 
beixamel (S/L)                             
Torrons, neules i Refresc (S/L)

Espirals amb salsa de tomàquet i 
pastanaga 

Mandonguilles amb tomàquet
(sofregit de ceba i tomàquet)
Iogurt sense lactosa

Sopa de brou amb Pistons
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Lluç al forn amb suc
Enciam, olives i pastanaga

Pera *PI 

Cigrons guisats amb verduretes
Cuixetes de Pollastre al forn amb Poma

Saltat de bolets
Plàtan

Patates a la Riojana                                         
(Sofregit de ceba, all, 

tomàquet i xoriç)                       
Llom amb formatge S/L

Taronja·

DILLUNS DIMARTS

DILLUNS

Tallarins amb salsa de tomàquet
Truita de patata i tonyina              

Enciam i blat de moro 
Mandarina *PI

Arròs de verdures i bolets                                         
(ceba, bolets, all

carbassó i tomàquet)                       
Salsitxes vegetarianes  S/L

Enciam i olives
 Pera *PI

Mongeta verda amb patata
Bacallà amb salsa de tomàquet

Enciam i pastanaga
Iogurt sense lactosa

Crema de carbassa                                         
(Carbassa i ceba)                       

Aletes de pollastre a la barbacoa
Enciam i tomàquet

 Poma *PI

FESTIU FESTIU

DIMECRES

DIJOUS

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC
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D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

DILLUNSMENU DE NADAL                                    
   

Brou amb Galets (S/PLV)                                 
            

Bistec de pollastre amb salsa de 
tomàquet                               

Torrons, neules i Refresc (S/PLV)
* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

Patates a la Riojana                                         
(Sofregit de ceba, all, 

tomàquet i xoriç)                       
Llom a la planxa

Taronja·

Tallarins amb salsa de tomàquet
Truita de patata i tonyina              

Enciam i blat de moro 
Mandarina *PI

Arròs de verdures i bolets                                         
(ceba, bolets, all

carbassó i tomàquet)                       
Salsitxes vegetarianes

Enciam i olives
 Pera *PI

Mongeta verda amb patata
Bacallà amb salsa de tomàquet

Enciam i pastanaga
Iogurt de Soja

Crema de carbassa                                         
(Carbassa i ceba)                       

Aletes de pollastre a la barbacoa
Enciam i tomàquet

 Poma *PI

FESTIU FESTIU
Espirals amb salsa de tomàquet i 

pastanaga 
Mandonguilles amb tomàquet

(sofregit de ceba i tomàquet)
Iogurt de Soja

Sopa de brou amb Pistons
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Lluç al forn amb suc
Enciam, olives i pastanaga

Pera *PI 

Cigrons guisats amb verduretes
Cuixetes de Pollastre al forn amb Poma

Saltat de bolets
Plàtan

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Sopa de brou amb Pistons
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Truita francesa 
Enciam i olives
Mandarina *PI

Trinxat de la Cerdanya
(carbassó, bacó i patata)
Finger de Pollastre
Tomàquet amanit

Pera *PI 

 Llenties a la jardinera
(Tomàquet, pastanaga, ceba, 

pebrot i all)
Varetes de verdures S/PLV

Poma *PI 

Arròs amb verdures de l’hort
 (carxofes, mongeta tendra

 i pastanaga)
Fogonero amb salsa d'ametlles 

(S/PLV)
Plàtan

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

MENÚ DESEMBRE 2020 NO PLV NO VEDELLA

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa  produït a la comarca



1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21

D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

DILLUNSMENU DE NADAL                                    
   

Brou amb Galets  (S/PLV)                                
            

Bistec de pollastre amb salsa de 
tomàquet                               

Torrons, neules i Refresc (S/PLV)
* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

Patates a la Riojana                                         
(Sofregit de ceba, all, 

tomàquet i xoriç)                       
Llom a la planxa

Taronja·

Tallarins amb salsa de tomàquet
Truita de patata i tonyina              

Enciam i blat de moro 
Mandarina *PI

Arròs de verdures i bolets                                         
(ceba, bolets, all

carbassó i tomàquet)                       
Salsitxes vegetarianes

Enciam i olives
 Pera *PI

Mongeta verda amb patata
Bacallà amb salsa de tomàquet

Enciam i pastanaga
Iogurt de Soja

Crema de carbassa                                         
(Carbassa i ceba)                       

Aletes de pollastre a la barbacoa
Enciam i tomàquet

 Poma *PI

FESTIU FESTIU
Espirals amb salsa de tomàquet i 

pastanaga 
Mandonguilles amb tomàquet

(sofregit de ceba i tomàquet)
Iogurt de Soja

Sopa de brou amb Pistons
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Lluç al forn amb suc
Enciam, olives i pastanaga

Pera *PI 

Cigrons guisats amb verduretes
Cuixetes de Pollastre al forn amb Poma

Saltat de bolets
Plàtan

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Sopa de brou amb Pistons
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Truita francesa 
Enciam i olives
Mandarina *PI

Trinxat de la Cerdanya
(carbassó, bacó i patata)
Finger de Pollastre
Tomàquet amanit

Pera *PI 

 Llenties a la jardinera
(Tomàquet, pastanaga, ceba, 

pebrot i all)
Varetes de verdures S/PLV

Poma *PI 

Arròs amb verdures de l’hort
 (carxofes, mongeta tendra

 i pastanaga)
Fogonero amb salsa d'ametlles 

(S/PLV)
Plàtan

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

MENÚ DESEMBRE 2020 NO PLV SI VEDELLA

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa  produït a la comarca



1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21

D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa  produït a la comarca

MENÚ DESEMBRE 2020 NO FRUITS SECS

DIJOUS DIVENDRES

DIMECRESDIMARTS

DIMARTS DIMECRES DIJOUS

Sopa de brou amb Pistons
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Truita francesa 
Enciam i olives
Mandarina *PI

DIVENDRES

DIVENDRES

 Llenties a la jardinera
(Tomàquet, pastanaga, ceba, 

pebrot i all)
Varetes de verdures S/FS

Poma *PI 

Arròs amb verdures de l’hort
 (carxofes, mongeta tendra

 i pastanaga)
Fogonero amb salsa d'ametlles 

(nata líquida)
Plàtan

Trinxat de la Cerdanya
(carbassó, bacó i patata)

Llibret de gall d'indi amb 
pernil i formatge S/FS

Tomàquet amanit
Pera *PI 

DILLUNS
MENU DE NADAL                                    

   
Brou amb Galets                                  

Bistec de pollastre amb salsa 
beixamel (s/fs)                          

Torrons, neules i Refresc (S/FS)

Espirals amb salsa de tomàquet i 
pastanaga 

Mandonguilles amb tomàquet
(sofregit de ceba i tomàquet)

 Iogurt natural *Fageda 

Sopa de brou amb Pistons
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Lluç al forn amb suc
Enciam, olives i pastanaga

Pera *PI 

Cigrons guisats amb verduretes
Cuixetes de Pollastre al forn amb Poma

Saltat de bolets
Plàtan

Patates a la Riojana                                         
(Sofregit de ceba, all, 

tomàquet i xoriç)                       
Llom amb formatge

Taronja·

DILLUNS DIMARTS

DILLUNS

Tallarins amb salsa de formatge
Truita de patata i tonyina              

Enciam i blat de moro 
Mandarina *PI

Arròs de verdures i bolets                                         
(ceba, bolets, all

carbassó i tomàquet)                       
Salsitxes vegetarianes

Enciam i olives
 Pera *PI

Mongeta verda amb patata
Bacallà amb salsa de tomàquet

Enciam i pastanaga
Iogurt Ecològic Nadolç

Crema de carbassa                                         
(Carbassa i ceba)                       

Aletes de pollastre a la barbacoa
Enciam i tomàquet

 Poma *PI

FESTIU FESTIU

DIMECRES

DIJOUS

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC



1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21

D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa  produït a la comarca

MENÚ DESEMBRE 2020 NO LLEGUMS

DIJOUS DIVENDRES

DIMECRESDIMARTS

DIMARTS DIMECRES DIJOUS

Sopa de brou amb Pistons
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Truita francesa 
Enciam i olives
Mandarina *PI

DIVENDRES

DIVENDRES

Patates a la jardinera
(Tomàquet, pastanaga, ceba, 

pebrot i all)
Varetes de verdures S/Ll

Poma *PI 

Arròs amb verdures de l’hort
 (carxofes, mongeta tendra

 i pastanaga)
Fogonero amb salsa d'ametlles 

(nata líquida)
Plàtan

Trinxat de la Cerdanya
(carbassó, bacó i patata)

Llibret de gall d'indi amb 
pernil i formatge
Tomàquet amanit

Pera *PI 

DILLUNS
MENU DE NADAL                                    

   
Brou amb Galets                                  

Bistec de pollastre amb salsa 
beixamel                             
Torrons, neules i Refresc

Espirals amb salsa de tomàquet i 
pastanaga 

Mandonguilles amb tomàquet
(sofregit de ceba i tomàquet)

 Iogurt natural *Fageda 

Sopa de brou amb Pistons
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Lluç al forn amb suc
Enciam, olives i pastanaga

Pera *PI 

Crema de pastanaga amb rostes
Cuixetes de Pollastre al forn amb Poma

Saltat de bolets
Plàtan

Patates a la Riojana                                         
(Sofregit de ceba, all, 

tomàquet i xoriç)                       
Llom amb formatge

Taronja·

DILLUNS DIMARTS

DILLUNS

Tallarins amb salsa de formatge
Truita de patata i tonyina              

Enciam i blat de moro 
Mandarina *PI

Arròs de verdures i bolets                                         
(ceba, bolets, all

carbassó i tomàquet)                       
Salsitxes vegetarianes

Enciam i olives
 Pera *PI

Mongeta verda amb patata
Bacallà amb salsa de tomàquet

Enciam i pastanaga
Iogurt Ecològic Nadolç

Crema de carbassa                                         
(Carbassa i ceba)                       

Aletes de pollastre a la barbacoa
Enciam i tomàquet

 Poma *PI

FESTIU FESTIU

DIMECRES

DIJOUS

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC



1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21

D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

MENU DE NADAL                                    
   

Brou amb Galets                                  
Bistec de pollastre amb salsa 

beixamel                              
Torrons, neules i Refresc

 Llenties a la jardinera
(Tomàquet, pastanaga, ceba, 

pebrot i all)
Varetes de verdures

Poma *PI 

Tallarins amb salsa de formatge
Truita de patata i tonyina              

Enciam i blat de moro 
Mandarina *PI

Arròs de verdures i bolets                                         
(ceba, bolets, all

carbassó i tomàquet)                       
Salsitxes vegetarianes

Enciam i olives
 Pera *PI

Mongeta verda amb patata
Bacallà amb salsa de tomàquet

Enciam i pastanaga
Iogurt Ecològic Nadolç

Crema de carbassa                                         
(Carbassa i ceba)                       

Aletes de pollastre a la barbacoa
Enciam i tomàquet

 Poma *PI

MENÚ DESEMBRE 2020 SENSE MARISC

DIJOUS DIVENDRES

DIMECRESDIMARTS

DIMARTS DIMECRES DIJOUS

Sopa de brou amb Pistons
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Truita francesa 
Enciam i olives
Mandarina *PI

Trinxat de la Cerdanya
(carbassó, bacó i patata)

Llibret de gall d'indi amb 
pernil i formatge
Tomàquet amanit

Pera *PI 

DILLUNS

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa  produït a la comarca

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

DILLUNS DIMARTS DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DIVENDRES

Patates a la Riojana                                         
(Sofregit de ceba, all, 

tomàquet i xoriç)                       
Llom amb formatge

Taronja·

Arròs amb verdures de l’hort
 (carxofes, mongeta tendra

 i pastanaga)
Fogonero amb salsa d'ametlles 

(nata líquida)
Plàtan

FESTIU FESTIU
Espirals amb salsa de tomàquet i 

pastanaga 
Mandonguilles amb tomàquet

(sofregit de ceba i tomàquet)
 Iogurt natural *Fageda 

Sopa de brou amb Pistons
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Lluç al forn amb suc
Enciam, olives i pastanaga

Pera *PI 

Cigrons guisats amb verduretes
Cuixetes de Pollastre al forn amb Poma

Saltat de bolets
Plàtan

DILLUNS



1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21

D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

MENÚ DESEMBRE 2020 HIPERCOLESTEROLÈMIA

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa  produït a la comarca

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Sopa de brou amb Pistons
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Truita francesa 
Enciam i olives
Mandarina *PI

Trinxat de la Cerdanya
(carbassó i patata)

Pollastre a la planxa
Tomàquet amanit

Pera *PI 

 Llenties a la jardinera
(Tomàquet, pastanaga, ceba, 

pebrot i all)
Varetes de verdures al forn

Poma *PI 

Arròs amb verdures de l’hort
 (carxofes, mongeta tendra

 i pastanaga)
Fogonero al forn

Plàtan

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

FESTIU FESTIU
Espirals amb salsa de tomàquet i 

pastanaga (Poca salsa)
Pollastre a la planxa

Iogurt desnatat

Sopa de brou amb Pistons
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Lluç al forn amb suc
Enciam, olives i pastanaga

Pera *PI 

Cigrons guisats amb verduretes
Cuixetes de Pollastre al forn amb Poma

Saltat de bolets
Plàtan

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

Tallarins amb oli oliva i orenga
Truita de patata i tonyina              

Enciam i blat de moro 
Mandarina *PI

Arròs de verdures i bolets                                         
(ceba, bolets, all

carbassó i tomàquet)                       
Salsitxes vegetarianes

Enciam i olives
 Pera *PI

Mongeta verda amb patata
Bacallà amb salsa de tomàquet

Enciam i pastanaga
Iogurt Ecològic Nadolç

Crema de carbassa                                         
(Carbassa i ceba)                       

Aletes de pollastre al forn
Enciam i tomàquet

 Poma *PI

Patates amb verduretes                                         
(Sofregit de ceba, all, 

tomàquet)                       
Llom a la planxa

Taronja·

DILLUNS

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

MENU DE NADAL                                    
   

Brou vegetal amb Galets                                  
             

Bistrec de pollastre amb tomàquet 
amanit                            

"Torrons, neules i Refresc"



1 2 3 4

7 8 9 10 11
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21

D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

MENU DE NADAL                                    
  

Brou amb Galets (50g cuit/1R)                                  
                     

Canelons (3ut/3R)                              
Neules (5ut/1,5R)

Pa (20g/1R)
* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

Tallarins (150g cuit/3R) amb salsa de 
formatge

Truita de patata i tonyina (120g/1R)             
Enciam i blat de moro 

Fruita del temps**  (150g/1,5R)
Pa (20g/1R)

Arròs (160g cuit/4R) de verdures i bolets 
(ceba, bolets, all

carbassó i tomàquet)                       
Salsitxes vegetarianes

Enciam i olives
Fruita del temps**  (150g/1,5R)

Pa (20g/1R)

Mongeta verda amb patata (250g cuit/5R)
Bacallà amb salsa de tomàquet

Enciam i pastanaga
Iogurt natural Eco *Nadolç (125g/0,5R)

Pa (20g/1R)

Crema de carbassa i patata (200g cuit/4R) 
(Carbassa i ceba)                       

Aletes de pollastre a la barbacoa
Enciam i tomàquet

Fruita del temps**  (150g/1,5R)
Pa (20g/1R)

Patates (200g cuit/4R) a la Riojana                                         
                    

(Sofregit de ceba, all, 
tomàquet i xoriç)                       

Llom amb formatge
Fruita del temps**  (150g/1,5R)

Pa (20g/1R)

DILLUNS

FESTIU FESTIU

Espirals (250g cuit/5R) amb salsa de 
tomàquet i pastanaga 

Mandonguilles amb tomàquet
(sofregit de ceba i tomàquet)

Iogurt natural *Fageda (125g/0,5R)
Pa (20g/1R)

Sopa de brou amb Pistons (50g cui/1R)
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Lluç al forn amb suc amb patates (150g 
cuit/3R)

Enciam, olives i pastanaga
Fruita del temps**  (150g/1,5R)

Pa (20g/1R)

Cigrons (200g cuit/4R) guisats amb 
verduretes

Cuixetes de Pollastre al forn 
Saltat de bolets

Fruita del temps**  (150g/1,5R)
Pa (20g/1R)

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Sopa de brou amb Pistons (50g cuit/1R)
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Truita francesa amb patata al caliu (150g 
cuit/3R)

Enciam i olives
Fruita del temps**  (150g/1,5R)

Pa (20g/1R)

Trinxat de la Cerdanya
(carbassó, bacó i patata (200g cuit/4R))

Filet de gall dindi amb formatge
Tomàquet amanit

Fruita del temps**  (150g/1,5R)
Pa (20g/1R)

 Llenties (200g cuit/4R) a la jardinera
(Tomàquet, p astanaga, ceba, 

pebrot i all)
Mongeta tendra saltejada

Fruita del temps**  (150g/1,5R)
Pa (20g/1R)

Arròs (160g cuit/4R) amb verdures de l’hort 
(carxofes, mongeta tendra

 i pastanaga)
Fogonero amb salsa d'ametlles 

(nata líquida)
Fruita del temps**  (150g/1,5R)

Pa (20g/1R)

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

MENÚ DESEMBRE 2020 DIABÈTICA (6,5R) JAUME BALMES
*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa  produït a la comarca

**poma, meló, síndria i amb una mica més d'esforç  pera



1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21

D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

MENU DE NADAL                                    
  

Brou de verdures amb Galets (50g 
cuit/1R)                                  

Canelons d'espinacs (3ut/3'5R)                              
                   

Neules (3ut/1R)
* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

Tallarins (150g cuit/3R) amb salsa de 
formatge

Truita de patata i tonyina (120g/1R)             
Enciam i blat de moro 

Fruita del temps**  (150g/1,5R)

Arròs (160g cuit/4R) de verdures i bolets 
(ceba, bolets, all

carbassó i tomàquet)                       
Salsitxes vegetarianes

Enciam i olives
Fruita del temps**  (150g/1,5R)

Mongeta verda amb patata (250g cuit/5R)
Bacallà amb salsa de tomàquet

Enciam i pastanaga
Iogurt natural Eco *Nadolç (125g/0,5R)

Crema de carbassa i patata (200g cuit/4R) 
(Carbassa i ceba)                       

Truita a la francesa
Enciam i tomàquet

Fruita del temps**  (150g/1,5R)

Patates (200g cuit/4R) guisades amb 
verdures (Sofregit de ceba, all, tomàquet)                       

Lluç al forn amb carbassó i ceba
Fruita del temps**  (150g/1,5R)

DILLUNS

FESTIU FESTIU
Espirals (250g cuit/5R) amb salsa de 

tomàquet i pastanaga 
Ous durs amb tomàquet

(sofregit de ceba i tomàquet)
Iogurt natural *Fageda (125g/0,5R)

Sopa de brou de verdures amb Pistons (50g 
cui/1R)

(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)
Lluç al forn amb suc amb patates (150g 

cuit/3R)
Enciam, olives i pastanaga

Fruita del temps**  (150g/1,5R)

Cigrons (200g cuit/4R) guisats amb 
verduretes

Truita a la francesa
Saltat de bolets

Fruita del temps**  (150g/1,5R)

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Sopa de brou de verdures amb Pistons (50g 
cuit/1R)

(api, nap, pastanaga i ceba)
Truita francesa amb patata al caliu (150g 

cuit/3R)
Enciam i olives

Fruita del temps**  (150g/1,5R)

Carbassó i patata
(carbassó i patata (200g cuit/4R))

Lluç al forn
Tomàquet amanit

Fruita del temps**  (150g/1,5R)

 Llenties (200g cuit/4R) a la jardinera
(Tomàquet, p astanaga, ceba, 

pebrot i all)
Mongeta tendra saltejada

Fruita del temps**  (150g/1,5R)

Arròs (160g cuit/4R) amb verdures de l’hort 
(carxofes, mongeta tendra

 i pastanaga)
Fogonero amb salsa d'ametlles 

(nata líquida)
Fruita del temps**  (150g/1,5R)

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

MENÚ DESEMBRE 2020 DIABÈTIC NO CARN (5,5R) PARE ALGUÉ

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa  produït a la comarca
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21

D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

MENU DE NADAL                                    
  

Brou amb Galets (1/4 got)                                  
              

Canelons (3ut)                              
Neules (3ut)

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

Tallarins (2 gots) amb salsa de formatge
Truita a la francesa amb tonyina              

Enciam i blat de moro 
Mandarina *PI

Arròs (2 gots) de verdures i bolets                                         
                    

(ceba, bolets, all
carbassó i tomàquet)                       

Salsitxes vegetarianes
Enciam i olives

 Pera *PI

Mongeta verda amb patata (2 gots)
Bacallà amb salsa de tomàquet

Enciam i pastanaga
Iogurt Ecològic Nadolç

Crema de carbassa i patata (2 gots)                                         
                          

(Carbassa i ceba)                       
Aletes de pollastre a la barbacoa

Enciam i tomàquet
 Poma *PI

Patates (2 gots) a la Riojana                                         
         

(Sofregit de ceba, all, 
tomàquet i xoriç)                       

Llom amb formatge
Taronja·

DILLUNS

FESTIU FESTIU
Espirals (2 gots) amb salsa de tomàquet i 

pastanaga 
Mandonguilles amb tomàquet

(sofregit de ceba i tomàquet)
 Iogurt natural *Fageda 

Arròs (2 gots) amb oli i orenga
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Lluç al forn amb suc
Enciam, olives i pastanaga

Pera *PI 

Cigrons (2 gots) guisats amb verduretes
Cuixetes de Pollastre al forn

Saltat de bolets
Plàtan

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Pasta (2 gots) amb oli i orenga
Truita francesa 
Enciam i olives
Mandarina *PI

Trinxat de la Cerdanya
(carbassó, bacó i patata (2 gots))
Llibret de gall d'indi amb 

pernil i formatge
Tomàquet amanit

Pera *PI 

 Llenties (2 gots) a la jardinera
(Tomàquet, pastanaga, ceba, 

pebrot i all)
Mongeta tendra saltejada

Poma *PI 

Arròs (2 gots) amb verdures de l’hort
 (carxofes, mongeta tendra

 i pastanaga)
Fogonero amb salsa d'ametlles 

(nata líquida)
Plàtan

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

MENÚ DESEMBRE 2020 DIABÈTICA (GOT) VALLDAURA

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa  produït a la comarca
A tots els àpats donar una llesca de pa d'uns dos dits de grossor
Per l'arròs, pasta, llegums i patata utilitzar el got mesurador amb l'aliment cuit
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D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

VERDURA QUE TOLERA: 
Carbassa, mongeta tendra, porro, ceba, 
pastanaga, carbassó, tomàquet, 
albergínia, cogombre.
Tots els sofregits han de ser amb verdura 
natural.
Tota la verdura s'ha de rentar i pelar bé 
abans de cuinar o consumir en cru.

FRUITA QUE TOLERA: 
Plàtan, poma, pera, taronja i mandarina.
Tota la fruita s'ha de rentar i pelar bé 
abans de consumir, en especial la poma i 
la pera.
ALTRES ALIMENTS:
Llenties, cigrons i mongetes seques 
preferentment, si són cuites rentar i 
esbandir abans de cuinar.

ALIMENTS A EVITAR: 
Fruits secs.
Síndria, meló, Fruites rosàcees: prèssec, 
nectarina, paraguayo, albercoc, níspero, 
cirera i maduixa.
Pèsols, xampinyons (bolets en general).
Enciam, olives, blat de moro.
Aliments que continguin colorants.

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

Tallarins amb salsa de formatge
Truita francesa amb tonyina              

Tomàquet amanit
Mandarina *PI

Arròs de verdures (ceba, all
carbassó i tomàquet)                       

LLuç a la planxa
Albergínia al forn

 Pera *PI

Mongeta verda amb patata
Bacallà amb salsa de tomàquet

Iogurt Ecològic Nadolç

Pasta bullida amb oli        
Aletes de pollastre al forn

 Iogurt natural *Fageda 

MENU DE NADAL                                    
  

Brou amb Galets                                  
Cuixetes de pollastre al forn amb 

patata al caliu                   
Iogurt natural *Fageda 

Patates a la Riojana                                         
(Sofregit de ceba, all, 

tomàquet i xoriç)                       
Llom amb formatge

Taronja·

DILLUNS

FESTIU FESTIU
Espirals amb salsa de tomàquet i 

pastanaga 
Cap de llom amb tomàquet

(sofregit de ceba i tomàquet)
 Iogurt natural *Fageda 

Sopa de brou amb Pistons
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Lluç al forn amb suc
Iogurt natural *Fageda 

Cigrons guisats amb verduretes
Cuixetes de Pollastre al forn amb Poma

Plàtan

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Sopa de brou amb Pistons
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Truita francesa 
Albergínia al forn

Mandarina *PI

Trinxat de la Cerdanya
(carbassó, bacó i patata)

Llibret de gall d'indi amb 
pernil i formatge in situ

Tomàquet amanit
Pera *PI 

 Patata bullida amb oli d'oliva
Cap de llom a la planxa
Iogurt natural *Fageda 

Arròs amb verdures de l’hort
 (mongeta tendra

 i pastanaga)
Fogonero al forn amb ceba

Plàtan

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

MENÚ DESEMBRE 2020 LTP LES BASES

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa  produït a la comarca
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D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

MENU DE NADAL                                    
  

Brou amb Galets                                  
Canelons                              
Torrons, neules i Refresc

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

Macarrons integrals amb salsa de formatge
Truita de patata i tonyina              

Enciam i blat de moro 
Mandarina *PI

Saltejat de verdures i bolets                                         
  

(ceba, bolets, all
carbassó i tomàquet)                       

Salsitxes vegetarianes
Enciam i olives

 Pera *PI

Mongeta verda amb patata
Bacallà amb salsa de tomàquet

Enciam i pastanaga
Iogurt Ecològic Nadolç

Crema de carbassa                                         
(Carbassa i ceba)                       

Aletes de pollastre a la barbacoa
Enciam i tomàquet

 Poma *PI

Espinacs a la Riojana                                         
(Sofregit de ceba, all, 

tomàquet i xoriç)                       
Llom amb formatge

Taronja·

DILLUNS

FESTIU FESTIU
Macarrons untegrals amb salsa de 

tomàquet i pastanaga 
Mandonguilles amb tomàquet

(sofregit de ceba i tomàquet)
 Iogurt natural *Fageda 

Sopa de brou amb Pistons
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Lluç al forn amb suc
Enciam, olives i pastanaga

Pera *PI 

Cigrons guisats amb verduretes
Cuixetes de Pollastre al forn

Saltat de bolets
Plàtan

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Sopa de brou amb Pistons
(Pollastre, api, nap, pastanaga i ceba)

Truita francesa 
Enciam i olives
Mandarina *PI

Trinxat de la Cerdanya
(carbassó, bacó i patata)

Llibret de gall d'indi amb 
pernil i formatge
Tomàquet amanit

Pera *PI 

 Llenties a la jardinera
(Tomàquet, pastanaga, ceba, 

pebrot i all)
Varetes de verdures

Poma *PI 

Saltejat de verdures de l’hort
 (carxofes, mongeta tendra

 i pastanaga)
Fogonero amb salsa d'ametlles 

(nata líquida)
Plàtan

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

MENÚ DESEMBRE 2020 LAXANT MUNTANYA DEL DRAC
*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa  produït a la comarca
Servir pa integral
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