
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Bròquil fresc amb patata
Fricandó de vedella fresca

(vedella, ceba, tomàquet, fècula de 
blat de moro, llorer, all i pebre)

Fruita segons el mes

Macarrons ECO a la 
carbonara

(llet, gall dindi, fècula de blat de 
moro, margarina, nou moscada i 

pebre negre)

Truita de tonyina i amanida 
d’enciam i blat de moro

Fruita segons el mes

Arròs ECO amb bacallà 
(tomàquet, ceba, all, pebrot verd i 

vermell, mongeta tendra, 
pastanaga, bacallà, patata, api, 

nap, porro i xirivia)

Pollastre fresc al forn i 
amanida fresca d’enciam i 

pastanaga
Iogurt natural ECO

Crema de pastanaga fresca
(patata, pastanaga i ceba)

Fogoner al forn amb salsa 
verda (julivert, all i oli d’oliva) i 

guarnició de patates 
fregides casolanes

Fruita segons el mes

Llenties ECO estofades
amb hortalisses fresques

(ceba, tomàquet, pebrot vermell i 
verd i all)

Daus de gall dindi frescos
amb salsa de poma 
(poma, ceba, all, pebre 

negre i oli d’oliva) i amanida 
d’enciam i germinats
Fruita segons el mes

Arròs ECO integral amb 
salsa de tomàquet

Bacallà al forn a la llauna 
(pebre vermell, all, mica de vinagre 

i oli d’oliva) i amanida 
d’enciam i remolatxa
Fruita segons el mes

Mongeta tendra amb 
patata

Salsitxes de porc fresques al 
forn i amanida fresca
d’enciam i pastanaga
Fruita segons el mes

Sopa de brou 
amb pistons ECO

(pollastre, vedella, gallina, patata, 
pastanaga, porro, nap, xirivia, api)

Truita de patates i espinacs 
frescos i amanida d’enciam i 

olives
Fruita segons el mes

Cigrons ECO estofats
amb verdures

(cigrons, tomàquet triturat, ceba, 
pastanaga, pebrot verd i vermell)

Pollastre fresc a l’allada 
(pollastre, all, pebre negre, llorer, 

sal i oli d’oliva) 

i guarnició de xampinyons 
saltejats

Fruita segons el mes

Trinxat de col fresca i patata 
(patata, col i gall dindi)

Lluç a la romana i amanida 
d’enciam i brots de soja

Iogurt natural ECO
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

FESTA

Tallarines ECO amb
salsa de tomàquet i 

formatge ratllat
Truita a la francesa i 

guarnició de pastanaga i 
olives

Crema catalana

Sopa de peix i 
arròs ECO

(lluç, tomàquet, ceba, porro, oli 
d’oliva i julivert)

Pollastre fresc a la planxa i 
amanida fresca d’enciam i 

olives
Fruita segons el mes

Crema de pastanaga
fresca i patata 

(patata, pastanaga i ceba)

Fogoner a la llauna 
(pebre vermell, all, mica de 

vinagre) i guarnició de 
patates xips

Fruita segons el mes

Empedrat de mongetes 
blanques ECO

(mongeta blanca, tomàquet,

tonyina, pastanaga i oliva negra)

Daus de vedella frescos
guisats a l’orenga (oli d’oliva, 

fècula de blat de moro, ceba, 

orenga i llorer) i amanida 
d’enciam i blat de moro

Fruita segons el mes

Llenties ECO estofades
amb hortalisses fresques

(ceba, tomàquet, pebrot vermell i 
verd i all)

Gall dindi fresc agredolç 
(mel, salsa de soja, mostassa i 

ceba) 

Fruita segons el mes

Amanida
de pasta ECO

(pasta ECO, olives verdes, gall 
dindi, enciam i blat de moro)

Bacallà amb salsa de 
verdures fresques

(carbassó, ceba, pastanaga, all i 

llorer) i amanida d’enciam i 
remolatxa

Iogurt natural ECO

Pa integral un dia  a la 
setmana. Ús exclusiu d’oli 
d’oliva per cuinar i 
amanir.

Es donarà fruita o verdura 
ecològica un cop per 
setmana. 
Postres làctics de la 
Fageda.
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Pa integral un dia a la setmana. 
Ús exclusiu d’oli d’oliva per cuinar i amanir.
Verdures i hortalisses fresques de temporada.
Fruita ecològica o de proximitat a les postres.
Iogurt natural ecològic de La Selvatana
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Llenties amb
verduretes saltejades
Fogoner a la planxa i 

guarnició d’enciam i olives
Iogurt natural

Patates gratinades
Salmó a la planxa i

guarnició de verduretes 
saltejades

Fruita del temps

Sopa de brou 
amb estrelletes

Croquetes de bacallà i 
guarnició de pebrot verd

Fruita del temps

Arròs amb salsa
de tomàquet

Brotxetes de gall dindi 
a la planxa i amanida 
d’enciam i remolatxa

Fruita del temps

Amanida de patata
Truita de pernil amb 
guarnició d'espàrrecs

verds
Fruita del temps

Pèsols saltejats
amb pernil

Pollastre al forn
amb ceba confitada

Fruita del temps

Cous-cous amb
verdures

Lluç a la planxa i amanida 
d’enciam i germinats

Fruita del temps

Coliflor amb patata
Llom a la planxa i guarnició 

d’escalivada
Iogurt natural

Arròs al curri
Rap a la planxa i guarnició 
de tomàquet amanit amb 

ceba i olives
Fruita del temps

Amanida de llacets
amb enciam, pastanaga 
formatge fresc, i olives

Remenat d’ou amb 
verduretes

Fruita del temps
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FESTA

Crema de llegums
Bacallà al forn amb sala de 

tomàquet
Fruita del temps

Verdura tricolor
Gall dindi amb salsa de 

mostassa
Fruita del temps

Macarrons al pesto
Pollastre al forn 

I amanida d’enciam i 
pastanaga

Iogurt natural

Arròs amb verduretes
Truita a la francesa i 

guarnició de carbassó a la 
planxa

Fruita del temps

Arròs amb salsa de 
tomàquet

Truita de pernil i guarnició 
de cogombre amanit

Iogurt natural

Espinacs amb patata
Llom rostit al forn

amb poma
Fruita del temps

Pa integral un dia  a la 
setmana. Ús exclusiu d’oli 
d’oliva per cuinar i 
amanir.

Es donarà fruita o verdura 
ecològica un cop per 
setmana. 
Postres làctics de la 
Fageda.
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