
  

Menú realitzat per
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Arròs integral amb 
salsa de tomàquet

Truita francesa amb 
amanida

Peça de fruita
 
 
 
 
 

 

Menú escolarMenú escolarMenú escolar   
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Coliflor amb patata i 
un raig d'oli

Pollastre arrebossat 
amb amanida
Peça de fruita
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Mongeta verda 
amb patata

 Pollastre al forn 
amb bastonets de 

pastanaga amb 
hummus

Peça de fruita
 
 
 

Caldo d'au amb 
fideus integrals

Bacallà al forn amb llit 
de porro, patata i 

tomàquet i amanida
Peça de fruita
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12

DIVENDRES

Macarrons a la
napolitana

Perca a la planxa amb
amanida

Iogurt
 
 

Arròs tres delícies**
Truita de carbassó i 
ceba amb amanida

Iogurt
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

8 10

15 1817

Crema de pastanaga 
amb rostes

Hamburguesa vegetal 
feta a cuina de llenties, 

arròs integral i 
verdures*** amb 

amanida
Peça de fruita

Crema de carbassa 
amb pipes de girasol
Espaguetis integrals a 
la bolonyesa vegetal 

amb soja texturitzada
Peça de fruita

 
 
 

Llenties guisades amb
verdures***

Pinxos de gall d'indi
amb amanida
Peça de fruita

 
 

Cigronets guisats 
amb verdures

Gall d'indi a la planxa 
amb amanida
Peça de fruita

 
 

   

Bròquil romanesco
amb patata i un raig

d'oli
Croquetes de

pollastre al forn amb
amanida

Peça de fruita
 
 
 

Espirals integrals amb 
salsa de tomàquet i 
formatge gratinat
Lluç al forn amb 
cebeta i amanida

Peça de fruita
 
 
 

Arròs amb verdures*
Pernilets de pollastre

al forn amb llorer i
amanida

Peça de fruita
 
 

Crema de carbassó 
amb rostes

Truita de patates i 
ceba amb amanida

Iogurt
 
 

Una senyora s’està 
al terrat

amb la cua verda i el 
vestit morat.

 
 

Saps qui sóc?
 

Pinta'm  i escriu 
el meu nom

L'albergínia

52 3 41

Llacets integrals amb
sofregit de tomàquet,

pastanaga i ceba
Calmarcets estofats

amb amanida
Iogurt

 
 
 

Pèsols amb patates
Gall d'indi al forn amb

romaní i amanida
Peça de fruita

 
 
 

Crema de carbassó, 
porro, pastanga i 

poma
Pizza de pernil dolç i 
olives negres amb 

amanida
Peça de fruita

 
 

Arròs  a la cassola
amb verdures*****
Truita d'espinacs i

porros amb amanida
Peça de fruita
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Menestra de
verdures****

 Pollastre al forn amb
patates i amanida

Peça de fruita
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Fideus guisats amb
verdures***

Tires de pollastre al
wok amb ceba i soja i

amanida
Peça de fruita

 
 

Pastís fred de 
patata******

Gall d'indi a l'allet amb 
amanida

Iogurt
 
 

30 3129

Escola La Salle

Els elaborats càrnics són de productors de proximitat, 
assegurant matèries primes de qualitat  i magres. Els 
sofregits són casolans, fets a foc lent i amb molt poc oli.

 
*porro, xampinyons i pastanaga

**pastanaga, pèsols i daus de pernil dolç
***ceba, pastanaga, pebrot vermell i pebrot verd
**** mongeta verda, patata, coliflor i pastanaga

*****sofregit de tomàquet i ceba i xampinyons, carbassó i pastanaga a daus
****** amb tonyina i mahonesa

Col amb patata 
aixafada

Peix blanc al forn amb 
llit de patata i 

amanida
Peça de fruita

 
 
 


