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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

Arròs a la pagesa
(sofregit de ceba, porro, carbassa, pebrot i 

tomàquet)
Botifarra de porc al forn 
Enciam i blat de moro 
Iogurt natural *Fageda 

DINAR DE CASTANYADA
Crema de pastanaga i moniatos                                          

Pollastre arrebossat 
amb patates fregides   
Panellets i castanyes

DILLUNS DIMARTS DIVENDRESDIMECRES DIJOUS
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*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa  produït a la comarca

DIVENDRES

Sopa de brou amb pistons
(Api, pastanaga, pollastre, col,ceba)

Pollastre a la taronja
(Taronja, ceba, pastanaga, pebrot verd i all)                  

Enciam i tomàquet 
Pera *PI 

DIVENDRES

DILLUNS DIMARTS DIMECRES

Tirabuixons amb salsa de formatge i nous
Seitons arrebosats

Tomàquet amanit i orenga
Poma *PI 

Crema de coliflor i porro amb rostes
Llenties amb carbassa i curry
(ceba, carbassa, all, tomàquet, pebrot)                                     

Pera *PI 

Arròs a la marinera
(Sípia, sofregit d'all, caba i tomàquet)

Truita de carbasssó
Enciam i pastanaga

Mandarina*PI 

Mongetes estofades amb verdures  
Mandonguilles de pèsols 

amb tomàquet
Plàtan

DIJOUS

Trinxat de la Cerdanya 
(Col, patata, all i bacó)

Hamburguesa de vedella 
Enciam i blat de moro                                                           
Iogurt Ecològic Nadolç

DIJOUS

Guisat de patates, carxofes, ceba i 
pastanaga

Lluç a les herbes amb llit de poma
Enciam i olives 

Pera *PI

DIVENDRES

Crepes de verdures amb formatge 
Pollastre estil Tandori

(Llimona, all, iogurt, curry i pebre vermell) 
Enciam i cogombre

Plàtan

DIVENDRESDILLUNS DIMARTS

Rissoto de bolets
(Arròs, ceba, barreja de bolets, formatge)                       

Truita a la francesa 
Enciam i tomàquet

Poma *PI

FESTIU
Espaguetis amb verduretes i tomàquet

(Pastanaga, all, ceba, carbassó i tomàquet)
Filet de pollastre a la planxa

Enciam, blat de moro i pastanaga
Nectarina

DIMECRES

DILLUNS

(

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

DIMARTS DIMECRES DIJOUS

Pèsols a l'all cremat
(sofregit d'alls, pa, tomàquet i julivert)

Falafels de cigrons 
Enciam i tomàquet            

Mandarina *PI 

Arròs amb salsa de tomàquet i orenga     
Timbal de gall d'indi, pebrot vermell i ceba

Enciam i cogombre
Iogurt natural *Fageda

Mongeta verda amb patata
Suquet de peix amb rap, patates i gambes

(Ceba,porro, llorer, all i tomàquet)                     
Pera *PI

Macarrons amb salsa de verdures
(sofregit de ceba, all, carbassó, pebrot i tomàquet)

Truita francesa
Enciam i tomàquet

 Plàtan

Bledes amb patata 
Pollastre amb pepitoria

(ou bullit, ametlles, vi, all i julivert)
Enciam i cogombre 

 Plàtan

Wok de cigrons, arròs i verdures
Truita amb formatge

Enciam i pastanaga ratllada
Pera *PI

Sopa de brou amb estrelletes                    
(Pollastre, api, porro, pastanga i ceba)            
Filet de bacallà a la portuguesa

(Patates, ceba, pebre vermell i olives negres)
Poma *PI

Crema de Carbassa i pastanaga
Llenties amb verduretes guisades
(ceba, tomàquet, carbassó, pebrot i all)

Mandarina*PI
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