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Llentíes amb verdures (ceba, 

pastanaga, tomàquet i pebrot)

Hamburguesa de coliflor
Amanida de pastanaga i olives

Taronja

Arròs amb tomàquet
Estofat de sípia amb patata dau

Poma

Mongeta tendra amb patata                   
Estofat de gall d'indi a la jardinera                                 
Tomàquet amanit amb pastanaga                             

Plàtan

Sopa d'au medieval de pistons                                         
Lluç a la catalana (amb panses)      

Coca  

Minestra de verdures
Truita de patata i carbassó   
Amanida d'enciam i olives 

Pera

Crema de verdures de temporada
Espaguetis integrals amb 

bolonyesa de llenties 
Poma    

Cigrons saltejats amb verdures          
Arròs amb peix                              

Mandarina

Espinacs amb patata a l'allet 
Llentíes  amb verdures (ceba, 
pastanaga, tomàquet i pebrot)

Poma 

Arròs amb samfaina                                    
Truita de tonyina

Amanida d'enciam i pastanaga
Iogurt natural la fageda

Crema de carbassa i cigrons
Cuixetes de pollastre al forn 

amb pinya natural
Tomàquet amb cogombre amanit

Taronja

Mongeta blanca guisada amb 
verdures

 (ceba, pastanaga, mongeta verda)
Seitons a l'andalusa

Mandarina

                                                                                                
Pizza margarida disfressada 

Botifarra d'ou                                
Amanida d'enciam i pastanaga                      

Carnaval de fruites

Arròs caldós amb bolets             
Bunyols amb bacallà                       

Amanida de tomàquet i blat de 
moro
Poma

Coliflor gratinada amb formatge                                                                                                                                     
Estofat de vedella amb pèsols                        

Mandarina 

Crema de porro i patata 
amb daus de poma

"Fajitas" farcides de cigrons i 
verdures                               

Pera

Macarrons integrals amb salsa de 
tomàquet                                                          

Truita de patata i ceba                                  
Amanida d'enciam i olives                        

Taronja      

Trinxat de la Cerdanya 
(s/carn, a/col, patata i all)

Botifarra de gall d'indi             
Amanida d'enciam i pastanaga 

Crema Catalana

Escudella amb pasta fina
Carn d'olla

(Pilota, col, patata i cigrons)    
Poma   

Paella de verdures                                                                                                                                               
Pollastre al forn a la llimona     
Amanida d'enciam i olives

Iogurt natural la fageda  

Llenties estofades amb verdures    
Lluç amb salsa verda 

(ceba. all, julibert i pèsols) 
Mandarina

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
* EL MENÚ POT VARIAR EN FUNCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ 

  DIETA:

FEBRER 2023 BASAL

Menú dels Traginers

Menú de Carnestoltes

Menú de la LLum


