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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
* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

DIJOUS

* EN ROSA PRODUCTE DE TEMPORADA

Tallarins amb salsa de formatge
Truita a la francesa              

Enciam i blat de moro 
Mandarina *PI

Crema de coliflor i pastanaga
Arròs de verdures i cigrons                                       
(ceba, all, pebrot verd i vermell

carbassó i tomàquet)                       
Enciam i olives

 Pera *PI

Bledes i carbassó amb patata
Bacallà amb salsa de tomàquet

Enciam i pastanaga
Iogurt Ecològic Nadolç

Llenties amb verduretes                                     
(Tomàquet, all, pebrot verd i ceba)                       

Pollastre rostit amb pinya
Enciam i tomàquet

 Poma *PI

DIMARTS DIMECRESDILLUNS

Trinxat de la Cerdanya
(carbassó, bacó i patata)

Rap al forn amb ceba i tomàquet
Enciam i cogombre

Pera *PI 

Crema de coliflor, api i poma
amb rostes

 Llenties saltades a la jardinera
(Tomàquet, pastanaga, ceba, 

pebrot i all)
Enciam i tomàquet

Poma *PI 

Fideuà amb verduretes
 (ceba, all, tomàquet, carbassó

 i pastanaga)
Calamars encebats

Enciam amanit
Plàtan

Patates a la Riojana                                         
(Sofregit de ceba, all, 

tomàquet i xoriç)                       
Llom amb formatge

Plàtan

DIVENDRES

DIJOUS

DILLUNS DIMARTS

MENU DE NADAL                      
Brou amb Galets                                  

Canelons                              
Torrons, neules i sucs

FESTIU
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DILLUNS

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

DIMECRES

Arròs amb tomàquet 
(ceba, all i tomàquet)
Truita de carbassó             
Enciam i cogombre

Poma *PI

Pèsols saltats amb ceba i pernil
Filet de gall d'indi amb salsa de bolets            

Enciam i blat de moro 
Taronja *PI

DIVENDRES

Cigrons guisats amb verduretes
Hamburguesa de vedella

Enciam i tomàquet
Poma *PI 

Espirals amb salsa de tomàquet i pastanaga 
Truita de patata

Enciam i pastanaga ratllada
Iogurt natural *Fageda 

FESTIU
Crema de moniato i carbassa

(moniato, carbassa i ceba)
Lluç al forn amb suc

Enciam i olives
Pera *PI 

DIVENDRESDIMECRESDIMARTS

DIMECRES DIJOUS
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