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Bròquil amb patata xafada

Pollastre al forn a la llimona

Amanida d’enciam i pastanaga

Mandarina

Crema de carbassa i porro

Truita de patata i ceba

Amanida d’enciam i blat de 

moro

Pera

Mongeta tendra amb patata

Pollastre al forn amb poma i 

ceba

Mandarina

Minestra de verdures

Mongeta blanca sofregida

amb botifarra de gall d’indi

esparracada

Pera

Crema de pèsols, porro i 

patata

Coca de verdures (tomàquet, 

ceba, pebrot, carbasso)

Tomàquet amanit amb

pastanaga

Plàtan

,

Risotto amb ceba, xampinyons i 

formatge

Gall de sant pere al forn amb

all i julivert

Amanida d’enciam i olives

Poma

Llenties guisades amb

verdures (ceba, all, tomàquet

i pebrot)

Hamburguesa de coliflor

Tomàquet amanit amb pastanaga

Iogurt natural eco nadolç

Crema de verdures amb

crustons de pa

Cigrons amb salsa de 

tomàquet, ceba i all

Poma

Cigrons amb carbassa i espinacs

Arròs a la camperola (tomàquet, 

porro, ceba i carbassó)

Taronja

Crema de pastanaga i porro

Estofat de gall d’indi amb 

pèsols i patata dau

Plàtan

Mongeta blanca estofada 

amb verdures (ceba, all, 

pebrot, tomaquet)

Lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Amanida d’enciam i blat de 

moro

Taronja

Escudella amb galets

Carn d’olla (col, patata, cigrons i 

pilota)

Taronja

Llenties estofades amb patata

Truita francesa  

Tomàquet amanit amb olives

Iogurt natural (La Fageda)

Espirals amb salsa d’espinacs

Bunyols de bacallà al forn

Amanida d’enciam i blat de 

moro

Poma

Llenties estofades amb verdures

(ceba, all, tomàquet, pebrot i 

pastanaga)

Truita de patata i espinacs

Amanida d’enciam i blat de moro

Plàtan

Ramen (sopa japonesa)

Tsukune (mandonguilla de lluç) 

amb amanida de cogombre,

pastanaga, edamame i salsa de 

soja

Pastís de formatge japonés

Arròs tres delícies

Salsitxes de porc al forn

Amanida d’enciam i olives

Pera

Arròs amb samfaina                                  

Truita de patata i tonyina

Amanida d’enciam i 

pastanaga

Iogurt natural (La Fageda)

Crema de porro i patata amb 

daus de poma

Espaguetis amb boloñesa de 

llenties

Taronja

Macarrons amb salsa de 

tomàquet i formatge ratllat

Truita de patata i carbassó

Amanida d'enciam i olives

Pera

Jornada Gastronòmica

del Japó

Trinxat de col i patata

Hamburguesa de vedella

Amanida d'enciam i pastanaga

Pera


