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dilluns dimarts dimecres dijous divendres 
3 
- Puré de pastanaga, ceba i sèmola d’arròs 
i trossets de truita i oli d’OVE 
- Iogurt natural 
 

  Conté: ou, prot.llet i lactosa 

4 
- Crema de verdures (patata, ceba, 
carbassa i sèmola de blat de moro) amb 
30-40g de peix blanc i oli d’OVE 
-Compota de fruita  

Conté: peix 

5 
-Crema de verdures (porro, mongeta 
tendra, xirivia i nap) amb 20-30g de 
pollastre i oli d’OVE 
- Iogurt natural 
                                      Conté: prot.llet i lactosa 

6 

 
 

festiu! 

7 
 
 
 

festiu! 

307Kcal / 30,03g HC/ 20,16g L/ 13,78g P   296Kcal / 44,7gHC / 7,76g L / 11,91g P  253Kcal /15,26g HC 15,5g L/ 13,18g P  

Verdura amb llegum Puré de verdures amb patata /conill Verdura cuita amb moniato/peix blanc 

10 
- Crema de verdures (ceba carbassa i 
fonoll) amb 20-30g de filet de vedella i oli 
d’OVE 
- Iogurt natural 
                                          Conté: prot.llet i lactosa 

11 
-Crema de verdures (porro, carbassó i 
nap) amb cigrons i oli d’OVE 
-Iogurt natural 
                             

Conté:  llegum, lactosa, prot.llet 

12 
- Crema de verdures (ceba, pastanaga, 
xirivia i sèmola d’arròs) amb 20-30g de 
peix blanc i oli d’OVE 
-Compota de fruita 

Conté: peix 

13 
-Crema de verdures (ceba, carbassa i 
moniato) amb 20-30g de gall dindi 
- Iogurt natural 

 
Conté: prot.llet i lactosa 

14 
- Crema de verdures (patata, porro, 
pastanaga i mongeta tendra) amb 20-30g 
de pollastre 
- Iogurt natural 

Conté: prot.llet i lactosa 

255Kcal / 31,64g HC/ 15,46g L/ 11,83g P   212Kcal /19,86g HC/9,97g L/ 10,69g P   286Kcal / 35,9g HC/ 11,42g L/ 10,11g P   273Kcal / 48,04g HC/ 9,68g L/ 12,96g P   234Kcal / 27,63g HC/ 14,96g L/ 11,69g P   

Verdures amb patata/ou Crema de verdures/ peix blanc Verdures amb patata / ou Llegum amb verdures Crema de verdures amb arròs / peix blanc 

17 
- Crema de verdures (carbassa, ceba, nap i 
xirivia) amb 20-30g de gall dindi 
-Iogurt natural 
 
                                      Conté: prot.llet i lactosa 

18 
- Crema de verdures (patata, porro, 
pastanaga i mongeta tendra) amb 20-30g 
de pollastre i oli d’OVE 
- Iogurt natural 

                                          Conté: prot.llet i lactosa             

19 
- Crema de verdures (ceba ,carbassa i 
fonoll) amb trossets de truita 
- Compota de fruita 
                                  
                                                            Conté: ou 

20 
- Crema de verdures (ceba, pastanaga, 
xirivia i moniato) amb 20-30g de peix 
blanc i oli d’OVE 
- Iogurt natural 
                                  Conté: peix, prot.llet i lactosa 

21 
 -  Puré de pastanaga, ceba, nap i xirivia 
amb llenties vermelles 
- Iogurt natural      
 
                         Conté: llegum, prot.llet i lactosa       

236Kcal / 13,63g HC/ 14,76g L/ 12,31g P   223Kcal /25,68g HC/ 14,84g L/ 11,19g P     290Kcal / 31,19g HC/ 16,9g L/ 9,97g P   262Kcal / 33,74g HC/ 14,63g L/ 13,2g P   251Kcal / 42,84g HC/ 9,2g L/ 13,56g P   

Llegums amb verdures Verdures amb patata / ou Crema de verdures  amb gall dindi Crema de verdures amb sèmola/ pollastre Verdures amb patata / peix blanc 

. 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.   

 


