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   Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1ª Setmana 
 

Puré de llenties 
(Brou, mongeta tendre, 

patata i llenties)  

 

Filet de lluç al forn 

Puré de verdures amb 

sèmola de blat 
(Patata, carbassó, porro, 

pastanaga i mongeta tendre) 

 

Hamburguesa de vedella 

a la planxa 

 

Sopa d’au amb pasta  
(Mongeta tendre, Brou i 

carbassó) 

 

Suprema de perca 

arrebossada  

 

Puré amb verdures  

Variades 
(Bròquil, carbassó, porro, 

mongeta tendre i patates) 

Pit de gall d’indi a la 

planxa 

 
Brou amb verduretes 
(Espinacs, carbassa i 

porro) 

 

Llom rostit al forn 

Berenar 

Fruita, galetes i bastonets 

Berenar 

Entrepà amb formatge  
Berenar 

Iogurt amb cereals 
Berenar 

Entrepà amb pernil dolç 
Berenar 

Llet, galetes i bastonets 

2ª Setmana 
 

Puré de verdures 

variades 
(Bròquil, carbassó, porro, 

mongeta tendre i patates) 

 

Filet de Rosada al forn 

 

 

Sopa d’au amb sèmola de 

blat 
(Brou, mongeta tendre i 

carbassó) 

 

Estofat de vedella 

 

 

Brou de Vedella amb 

verduretes i pasta 
(Mongeta tendre i 

carbassa) 

 

Filet de limanda 

arrebossat 

 

Escudella  

 

Pit de pollastre amb 

samfaina 

 

 

  

Sèmola d’arròs  amb 

verduretes 
(Pebrot, ceba i  Bròquil ) 

 

Botifarra a la planxa 

 

 

Berenar 

Fruita, galetes i bastonets 

Berenar 

Entrepà amb formatge  
Berenar 

Iogurt amb cereals 
Berenar 

Entrepà amb pernil dolç 
Berenar 

Llet, galetes i bastonets 

3ª Setmana 
 

Puré de llenties 
(Brou, mongeta tendre, 

patata i llenties)  

 

Hamburguesa mixta a 

la planxa 

 

 

Sèmola de blat amb 

verduretes 
(Patata, carbassó, porro, 

pastanaga i mongeta tendre) 

 

Gall d’Indi estofat 

 

 

 

Puré amb verdures 

variades 
( Bròquil , carbassó, porro, 

mongeta tendre i patates) 

 

Suprema de perca 

arrebossada 

 

 

Sopa d’au amb pasta 

 

Salsitxes al forn amb 

tomàquet 

 

 

 

Brou amb verdures 
(Mongeta verda i 

carbassó)  

 

Rosada amb salseta 

 

 

Berenar 

Fruita, galetes i bastonets 

Berenar 

Entrepà amb formatge  
Berenar 

Iogurt amb cereals 
Berenar 

Entrepà amb pernil dolç 
Berenar 

Llet, galetes i bastonets 

4ª Setmana 
 

Puré amb verdures 

variades 
( Bròquil , carbassó, porro, 

mongeta tendre i patates) 

Filet de lluç al forn 

amb picada 

 

Sopa d’au amb pasta 

 

Pollastre rostit 

 

 

Sèmola de Blat amb 

verduretes 
(Patata, carbassó, porro, 

pastanaga i mongeta 

tendre) 

Llom rostit al forn 

 

 

 

Brou amb arròs 
(mongeta verda i carbassa) 

Hamburguesa de 

vedella amb samfaina 

 

 

 

Escudella 

 

Filet de limanda 

arrebossat 

 

 

Berenar 

Fruita, galetes i bastonets 

Berenar 

Entrepà amb formatge  
Berenar 

Iogurt amb cereals 
Berenar 

Entrepà amb pernil dolç 
Berenar 

Llet, galetes i bastonets 
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