
Febrer

DIJOUS

Menú basal 

1 81 7
Mongeta tendra amb

patates vapor 
 Hamburguesa mixte a la

planxa amb amanida
d'enciam i pastanaga 
fruita de temporada 

   Risotto de carbassa 
calamars romana

casolans amb barreja
d'enciam  

 
fruita de temporada 

2 5

9 1 0

1 6

2 4

1 1     arròs amb tomàquet
,ceba i pastanaga 

 
estofat de vedella
 guisat amb bolets

 
fruita de temporada 

     ensaladilla russa
tèbia 

*opcional amb maionesa sense
ou casolana 

estofat de gall dindi
amb xampinyons

fruita de temporada 

 Dia mundial dels
llegums 

 mongetes pintes
estofades

truita amb formatge
enciam i pipes 

fruita de temporada 

bròquil amb  patata
vapor 

truita francesa amb
pernil dolç amb enciam i

remolatxa

    Bledes amb patates al
vapor 

filet de bacallà  enfarinat  
amb salsa tomàquet

 
fruita de temporada 

cigrons saltejas 
 hortalisses

estofat de porc amb
salsa amb daus de

carbassa  
ifruita de temporada  

3 4    Arròs tres delícies 
(pesol ,olives pebrot)
truita francesa amb
amanida d'enciams i
pastanaga ratllada 
fruita de temporada 

     llenties guiasdes
amb hortalisses 

croquetes d'espinacs
amb enciam i olives 

macedònia de fruita de
temporada 

    
Son ecològics 

l'arros i la pasta 

    
La fruita  serà de

proximitat : poma, pera
taronja,mandarina plàtan

DIMECRES

   Mix de verdures 
( mongetes tendra

,carxofa,pastanaga,patata)
Llenties guisades amb

hortalisses
iogurt de granja /poma 

2

2 2 2 3

DIVENDRESDIMARTSDILLUNS
31 1

7 8

1 4 1 5

2 1

     crema de pastanaga i
carbassa  amb rostes

 
 pollastre rostit amb

salsa 
fruita de temporada 

  Brou vegetal amb
cigrons i pasta 

filet lluç al forn   amb
amanida d'enciam i

tomàquet 
fruita de temporada 

    espaguetis integrals
fines herbes amb

formatge 
cuixa de pollastre planxa
amb amanida d'enciam i

olives
iogurt de granja/poma  

 

    Cigrons saltejats amb
hortalisses i cucus

 
hamburguesa de vegetal

amb barreja d'enciam 
 

fruita de temporada 

menu triat 
pels alumnes de 6è  

Macarrons amb salsa de
tomàquet amb formatge 
 pollastre arrebossat amb

patates  
macedonia de fruites 

   brou de verdures amb
galets i llegums 

filet de llenguadina al
forn amb amanida
d'enciam i olives 

fruita de temporada 

 Paella d'hortalisses 
 

filet de lluç amb
amanida i 

olives  
fruita de temporada 

    
dilluns dimecres divendres 

pa integral
iogurt de granja km 0

Menu validar per dietistes
nuticionistes : Cat nº0681

     Crema d'hortalisses i
mongetes seques 

 ous al forn amb
amanida d'enciams i

tomàquet
iogurt de granja/poma 

 
 

Escola Itaca 

fruita de temporada 


