
                                                       MENU GRANS FEBRER 2019 

     Divendres 1 
 

1 ª 
SETMANA 

    Amanida completa 
Espirals amb salsa bolonyesa 

 
POSTRES     Fruita del temps 

BERENARS 
    Pa amb tomàquet i pernil dolç i 

fruita 
 Dilluns 4 Dimarts 5 Dimecres 6 Dijous 7 Divendres 8 
 

2ª 
SETMANA 

Mongeta verda amb patata 
Truita d’espinacs amb amanida 

d’enciam 

Arròs amb tomàquet 
Lluç al forn amb ceba i verdures 

de l’hort 

Llenties amb verduretes 
Formatge fresc amb  tomàquet 

Sopa de peix amb pasta 
Croquetes casolanes de 

pollastre 

Crema de verdures 
Hamburguesa planxa 

POSTRES Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps 
BERENARS Pa amb tomàquet fuet i fruita Pa, tomàquet i pernil dolç i fruita Pa, tomàquet, gall d’indi i fruita  Pa i formatge i fruita Iogurt i coca 

 Dilluns 11 Dimarts 12 Dimecres 13 Dijous 14 Divendres 15 
 

3ª  
SETMANA 

Macarrons amb tomàquet 
Truita de patates amb amanida 

Sopa casolana  
Botifarra amb patates 

Pèsols amb patates  
Contracuixa de pollastre amb 

tomàquet amanit  

Arròs caldos amb verdures 
Bacallà arrebossat 

Crema de carbassó 
Estofat de gall d’indi 

POSTRES Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps 

BERENARS 
Pa,tomàquet i gall d’indi  

i fruita 
Pa, tomàquet i pernil dolç i fruita Pa, tomàquet i fuet i fruita Galetes amb xocolata i fruita Iogurt i coca 

 Dilluns 18 Dimarts 19 Dimecres 20 Dijous 21 Divendres 22 
 

4ª  
SETMANA 

Crema de verdures 
Truita de pernil dolç amb 

amanida 

Arròs amb tomàquet 
Lluç arrebossat i tomàquet 

natural 

Patates amb mongeta tendra 
Pollastre forn a la llimona amb 

daus de pastanaga 

Cigrons amb sofregit de ceba i 
pastanaga 

Formatge fresc amb  tomàquet 
amanit 

Amanida completa 
Espirals amb salsa bolonyesa 

 

POSTRES Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita del temps 

BERENARS 
Pa, tomàquet i gall d’indi i fruita Pa , tomàquet i fuet i fruita Pa, formatge i fruita Pa, tomàquet i pernil dolç i 

fruita 
Iogurt i coca  

 Dilluns 25 Dimarts 26 Dimecres 27 Dijous 28  
 

5ª  
SETMANA 

Crema de carbassa  
Truita francesa 

Llenties amb arròs i verduretes 
Formatge fresc amb amanida 

Macarrons amb tomàquet 
Bacallà arrebossat 

Patates amb mongeta tendra  
Hamburguesa de vedella amb 

tomàquet amanit 

 

POSTRES Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps  

BERENARS 
Pa, tomàquet i gall d’indi  

i fruita 
Pa amb tomàquet i pernil dolç Pa, tomàquet i fuet i fruita Galetes amb xocolata i fruita  


