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dilluns dimarts dimecres dijous divendres 
3 
- brou de verdures amb arròs 
-truita de moniato i ceba amb amanida 
(tomàquet, enciam, pastanaga) 
- fruita del temps 

  conté:  ou 

4 
- brou de pollastre amb pasta petita 
- lluç al forn amb salsa verda 
- fruita del temps  
 

conté: gluten, peix i llegum 

5 
- crema de mongetes seques, carbassa i 
pastanaga 
- salsitxa de pollastre amanida (enciams, 

endívies, poma i  sèsam) 
- iogurt natural 

conté: llegum, sulfits, sèsam, prot.llet i lactosa 
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festa!!! 
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festa!!! 

265 Kcal /30,44g hc / 12,31g l / 8,84g p 273,5 Kcal/ 22,92g hc/ 12,5g l/18,1g p 283K cal/12,86g hc/ 19,95g l /13,4g p 

amanida amb llegum/ ou crema de verdures amb patata /conill verdura cuita amb moniato/peix blanc 

10 
- crema de coliflor  
- croquetes de rostit amb amanida 
(enciam, tomàquet i pastanaga) 
- fruita del temps 
 

conté: gluten,ou, 
prot.llet,lactosa,api,f.secs,mostassa 

11 
- crema de cigrons amb verdures  

- pollastre a l’allet amb amanida (enciam, 

remolatxa i blat de moro) 
- iogurt natural 

 
conté:  llegum, lactosa i prot.llet 

 

12 
- brou de pollastre amb arròs 
- bacallà al forn amb verdures 
- fruita del temps       

 
 

Conté: peix   

13 
 - brou de verdures amb pasta petita 
- rodó de gall dindi al forn amb ceba, 
patata i poma 

- fruita del temps 
 

Conté: gluten 

14 
- patata i mongeta tendra aixafada 
- hamburguesa mixta amb amanida 
(enciams, cogombre, blat de moro) 
-fruita del temps  
 

Conté: sulfits 

375 Kcal / 52,6g hc /12,65g l/13,73g p 343 Kcal/ 30,49g hc/13,16g l/ 25,51g p 318 Kcal/ 32,65g hc /12,55g l /19,61g p 356 Kcal/50,8g hc/ 5,15g l/ g p Kcal/ g hc/ g l/ g p 

verdures amb patata/ou dur crema de verdures i llegum / peix blanc verdura cuita / truita de patata llegum amb verdures amanida amb arròs / peix blanc 

17 
- crema de carbassa, nap, xirivia i sèsam 
- cuscús integral amb gall dindi i verdures 
- iogurt natural 
 

Conté: sèsam, gluten,  prot.llet i lactosa 

18 
- brou de peix amb pasta petita 
- cuixes de pollastre al forn  amb amanida 
amanida (endívies, poma i sèsam) 
- fruita del temps 

Conté: sèsam, peix i gluten 

19 
-trinxat de col i patata aixafat 
- lluç amb verdures al forn 

-Fruita del temps 
 

Conté: peix  
 

 

20 
- crema de pastanaga amb llenties 

- truita de patates amb enciam i germinats 

-Fruita del temps        
            

Conté: llegum, ou 
 
 

21  
 

menú de festa 
(durant aquesta setmana trobareu la 

informació a la cartellera i al menjador)  

 315,7 Kcal/ 25,8g hc / 8,7g l / 11,6g p 201,5Kcal/ 24,3g hc/ 5,4g  l/ 14,1g p 334 Kcal/ 27g hc/ 17,8g l / 23,5g p 293,7Kcal/ 30g hc/ 15g l/ 10g p   

sopa del llegums amb verdures verdures amb patata / ou remenat crema de verdures/gall dindi  sopa vegetal amb pasta/ pollastre  

. el iogurt és de la marca La Torre,  productor de la comarca                                                            

. totes les verdures i fruites són fresques, excepte el tomàquet de les salses, els pèsols  i el blat de moro de les amanides.       

. els productes ecològics que utilitzem són: els llegums (llenties, llenties vermelles,  mongetes i cigrons), el cuscús integral,  les llavors, la sal marina, l'arròs  integral, l’oli d'oliva verge extra que utilitzem en cru i algunes verdures. 

. utilitzem oli d'oliva verge extra ecològic per amanir en cru, oli d'oliva per cuinar  i oli de gira-sol per fregir. 

. tots els menús van acompanyats de pa (conté gluten)      

. En el menú hi podeu veure en negreta els al·lèrgens a més d’especificat a sota.                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                              *Magrana es reserva el dret a modificar el menú, en cas que fos necessari.     


