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dilluns dimarts dimecres dijous divendres
2
. espirals amb verdures 
. mandonguilles amb salsa de ceba
. iogurt de soja

conté: gluten, sulfits, ou, soja

3
. llenties amb verdures
. truita camperola (patata, carbassó,
   ceba i pernil  salat)  i amanida de
   tomàquet
. fruita del temps

conté: sulfits, ou

4
. crema de carbassó amb llavors de
  girasol
. lluç amb patates al forn amb all i
  julivert
. fruita del temps

conté: llavors, peix

5
. ensaladilla russa (verdures, ou dur,
   olives i maionesa)
. hamburguesa de vedella amb
  amanida (enciam, tomàquet i ceba
   tendra)
. fruita del temps

conté: ou, peix, sulfits

6
. arròs a l'estil oriental 
. pollastre a l'allet amb amanida
  (enciam, raves i  pastanaga)
. fruita del temps

conté: gambes

9
. cigrons amb espinacs
. pollastre al forn amb ceba,
  patata i pastanaga
. fruita del temps

menú lliure d'al.lèrgens

10
. crema de pastanaga i porro amb
  crostons
. truita de patates amb amanida
  (enciam, cogombre i pastanaga)
. fruita del temps

conté: gluten, ou

11
. espaguetis amb tomàquet
. salsitxa de porc amb amanida
  (enciams variats, raves i olives)
. fruita del temps

conté: gluten, sulfits

12
. patata amb mongeta tendra
. escalopa de galldindi amb amanida
  (enciam, germinats d'alfals i olives) 
. fruita del temps

conté: gluten, ou

13
. amanida d'arròs amb
  tomàquet i blat de moro
. bacallà amb samfaina
. iogurt de soja

conté: peix, soja

15
. amanida d'espirals (pastanaga, ou
   dur i tomàquet)
. pit de pollastre arrebossat  i
  amanida (enciam, cogombre i
   tomàquet)
. fruita del temps

conté: gluten, ou

16
. patates xafades amb bledes 
. rodó de vedella amb salsa
. iogurt de soja

conté: soja

17
. arròs amb salsa de tomàquet
. lluç al forn amb all i julivert i
   amanida (enciam, pastanaga i raves)
. fruita del temps

conté: peix

18
. mongetes seques amb verduretes
. hamburguesa  amb amanida 
 (tomàquet, cogombre i olives)
. fruita del temps

conté: sulfits

20
. crema de carbassa amb sèsam
   torrat
. salsitxes de porc amb patates al
   forn
. fruita del temps

conté: llavors, sulfits

23
. crema de carbassó amb llavors
. truita de patata i ceba amb
  amanida
   (tomàquet, ceba tendra i olives negres)
. fruita del temps

conté: llavors, ou

24
. macarrons amb tomàquet
. hamburguesa de pollastre amb
  amanida
  (enciam, pastanaga i olives)
. fruita del temps

conté: gluten, sulfits
                              

                                   


