
MENÚ SETEMBRE  2021
ES

C
O

LA
 IM

M
A

C
U

LA
D

A

Pa integral i aigua en 
tots els àpats.

Cuinem amb oli 
d’oliva verge.

Utilització d’oli de 
girasol altooleic per 
fregir

El menú pot 
experimentar alguna 
modificació, en cas de 
força major.

Fruita del mes:
Meló, taronja, plàtan i 
raïm.

*Llenties, pasta 
integral,  arròs, 
verdures, llegums, 
vedella  i ous de 
producció ecològica

Espaguetis amb sofregit 
de tomàquet

Croquetes de pollastre 
amb enciam variats 

amanits amb tomàquet 
verd i col llombarda

Fruita

Sopa de peix amb arròs* 

Cigrons amb samfaina 
(ceba, tomàquet, 

albergínia i carbassó)

Fruita

Amanida completa 
(enciam,tomàquet

,pastanaga i blat de moro)

Fideus* a la cassola

Fruita

Mongeta tendra amb 
patata

Truita* amb  tonyina 
amb enciam variats 
amanits amb raves i 

pastanaga

Fruita

Crema de pastanaga

Lluç a la planxa amb 
enciam variats amanits 
amb cogombre i olives

Iogurt 

Amanida d’espirals* 

Remenat d’ous*  amb 
xampinyons amb enciam 
variats amanits amb col 
llombarda i blat de moro

Fruita

Crema de carbassó

Llenties* guisades amb 
hortalisses

Fruita

Amanida Cèsar 

Bacallà fregit amb 
enciam variats amanits 
amb tomàquet i olives 

Fruita

Bròquil gratinat 

Fideuà*

Fruita

Arròs* amb salsa de 
tomàquet

Pollastre al forn amb 
enciam variats amanits 
amb raves i pastanaga

Iogurt

Mesclum d’enciams, pera i 
ceba tendra

Canelons

Iogurt

Crema de porro

Cigrons estofats amb
verdures

Fruita

Amanida de patata tropical 
(patata, pinya, ceba)

Lluç a la planxa amb 
enciam variats amanits 
amb pastanaga i olives

Fruita

Amanida d’arròs*(arròs, 
blat de moro, 

pèsols,pebrot, olives)

Truita francesa* amb 
rodanxes de tomàquet  
amant amb oli i orenga

Fruita
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MENÚ SETEMBRE SENSE LÀCTICS/OU/FRUITS SECS/OLIVES 2021 
ES

C
O

LA
 IM

M
A

C
U

LA
D

A

Pa s/gluten i aigua en 
tots els àpats.

Cuinem amb oli 
d’oliva verge.

Utilització d’oli de 
girasol altooleic per 
fregir

El menú pot 
experimentar alguna 
modificació, en cas de 
força major.

Fruita del mes:
Meló, taronja, plàtan i 
raïm.

*Llenties, pasta 
integral,  arròs, 
verdures, vedella  i  
de producció 
ecològica

Amanida completa 
(enciam,tomàquet

,pastanaga i blat de moro)

Fideus* a la cassola

Fruita

Crema de pastanaga

Lluç a la planxa amb 
enciam variats amanits 

amb cogombre 

Iogurt de soja

Crema de carbassó

Llenties* guisades amb 
hortalisses

Fruita

Arròs* amb salsa de 
tomàquet

Pollastre al forn amb 
enciam variats amanits 
amb raves i pastanaga

Iogurt de soja

Amanida de patata tropical 
(patata, pinya, ceba)

Lluç a la planxa amb 
enciam variats amanits 

amb pastanaga 

Fruita

Els menús estan elaborats i revisats per una Dietista-nutricionista. Nº col·legiada: cat001026
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MENÚ SETEMBRE S/GLUTEN 2021
ES

C
O

LA
 IM

M
A

C
U

LA
D

A

Pa integral i aigua en 
tots els àpats.

Cuinem amb oli 
d’oliva verge.

Utilització d’oli de 
girasol altooleic per 
fregir

El menú pot 
experimentar alguna 
modificació, en cas de 
força major.

Fruita del mes:
Meló, taronja, plàtan i 
raïm.

*Llenties, pasta 
integral,  arròs, 
verdures, llegums, 
vedella  i ous de 
producció ecològica

Sopa de peix amb arròs* 

Cigrons amb samfaina 
(ceba, tomàquet, 

albergínia i carbassó)

Fruita

Amanida completa 
(enciam,tomàquet

,pastanaga i blat de moro)

Fideus*s/gluten  a la 
cassola

Fruita

Mongeta tendra amb 
patata

Truita* amb  tonyina 
amb enciam variats 
amanits amb raves i 

pastanaga

Fruita

Crema de pastanaga

Lluç a la planxa amb 
enciam variats amanits 
amb cogombre i olives

Iogurt 

Amanida d’espirals* 
s/gluten 

Remenat d’ous*  amb 
xampinyons amb enciam 
variats amanits amb col 
llombarda i blat de moro

Fruita

Crema de carbassó

Llenties* guisades amb 
hortalisses

Fruita

Amanida Cèsar sense 
picatostes s/gluten

Bacallà fregit amb 
enciam variats amanits 
amb tomàquet i olives 

Fruita

Bròquil gratinat 

Fideuà* s/gluten

Fruita

Arròs* amb salsa de 
tomàquet

Pollastre al forn amb 
enciam variats amanits 
amb raves i pastanaga

Iogurt

Mesclum d’enciams, pera i 
ceba tendra

Llom a la planxa amb 
patata al forn

Iogurt

Crema de porro

Cigrons estofats amb
verdures

Fruita

Amanida de patata tropical 
(patata, pinya, ceba)

Lluç a la planxa amb 
enciam variats amanits 
amb pastanaga i olives

Fruita

Amanida d’arròs*(arròs, 
blat de moro, pèsols, 

pebrot,olives)

Truita francesa* amb 
rodanxes de tomàquet  
amanit amb oli i orenga

Fruita

Els menús estan elaborats i revisats per una Dietista-nutricionista. Nº col·legiada: cat001026
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Espaguetis s/gluten amb 
sofregit de tomàquet

Croquetes de pollastre 
s/gluten  amb enciam 
variats amanits amb 
tomàquet verd i col 

llombarda
Fruita



MENÚ SETEMBRE SENSE LACTOSA2021
ES

C
O

LA
 IM

M
A

C
U

LA
D

A

Pa s/gluten  i aigua 
en tots els àpats.

Cuinem amb oli 
d’oliva verge.

Utilització d’oli de 
girasol altooleic per 
fregir

El menú pot 
experimentar alguna 
modificació, en cas de 
força major.

Fruita del mes:
Meló, taronja, plàtan i 
raïm.

*Llenties, pasta 
integral,  arròs, 
verdures, llegums, 
vedella  i ous de 
producció ecològica

Espaguetis amb sofregit 
de tomàquet

Pollastre a la planxa  
amb enciam variats 

amanits amb tomàquet 
verd i col llombarda

Fruita

Sopa de peix amb arròs* 

Cigrons amb samfaina 
(ceba, tomàquet, 

albergínia i carbassó)

Fruita

Amanida completa 
(enciam,tomàquet

,pastanaga i blat de moro)

Fideus* a la cassola

Fruita

Mongeta tendra amb 
patata

Truita* amb  tonyina 
amb enciam variats 
amanits amb raves i 

pastanaga

Fruita

Crema de pastanaga

Lluç a la planxa amb 
enciam variats amanits 
amb cogombre i olives

Iogurt de soja

Amanida d’espirals* 

Remenat d’ous*  amb 
xampinyons amb enciam 
variats amanits amb col 
llombarda i blat de moro

Fruita

Crema de carbassó

Llenties* guisades amb 
hortalisses

Fruita

Amanida Cèsar 

Bacallà fregit amb 
enciam variats amanits 
amb tomàquet i olives 

Fruita

Bròquil saltejat

Fideuà*

Fruita

Arròs* amb salsa de 
tomàquet

Pollastre al forn amb 
enciam variats amanits 
amb raves i pastanaga

Iogurt de soja

Mesclum d’enciams, pera i 
ceba tendra

Llom a  la planxa amb 
patata al caliu

Iogurt de soja

Crema de porro

Cigrons estofat amb
verdures

Fruita

Amanida de patata tropical 
(patata, pinya, ceba)

Lluç a la planxa amb 
enciam variats amanits 
amb pastanaga i olives

Fruita

Amanida d’arròs*(arròs, 
blat de moro, pèsols, 

pebrot, olives)

Truita francesa* amb 
rodanxes de tomàquet  
amanit amb oli i orenga

Fruita

Els menús estan elaborats i revisats per una Dietista-nutricionista. Nº col·legiada: cat001026

16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30

13 14 15



MENÚ SETEMBRE SENSE OU 2021
ES

C
O

LA
 IM

M
A

C
U

LA
D

A
Pa integral i aigua en 
tots els àpats.

Cuinem amb oli 
d’oliva verge.

Utilització d’oli de 
girasol altooleic per 
fregir

El menú pot 
experimentar alguna 
modificació, en cas de 
força major.

Fruita del mes:
Meló, taronja, plàtan i 
raïm.

*Llenties, pasta 
integral,  arròs, 
verdures, llegums, 
vedella  i ous de 
producció ecològica

Espaguetis amb sofregit 
de tomàquet

Pollastre a la planxa  
amb enciam variats 

amanits amb tomàquet 
verd i col llombarda

Fruita

Sopa de peix amb arròs* 

Cigrons amb samfaina 
(ceba, tomàquet, 

albergínia i carbassó)

Fruita

Amanida completa 
(enciam,tomàquet

,pastanaga i blat de moro)

Fideus*  a la cassola

Fruita

Mongeta tendra amb 
patata

Gall dindi a la planxa  
amb enciam variats 
amanits amb raves i 

pastanaga

Fruita

Crema de pastanaga

Lluç a la planxa amb 
enciam variats amanits 
amb cogombre i olives

Iogurt 

Amanida d’espirals* 

Cigrons *saltejats   amb 
xampinyons amb enciam 
variats amanits amb col 
llombarda i blat de moro

Fruita

Crema de carbassó

Llenties* guisades amb 
hortalisses

Fruita

Amanida Cèsar sense 
maionesa

Bacallà fregit amb 
enciam variats amanits 
amb tomàquet i olives 

Fruita

Bròquil gratinat

Fideuà*

Fruita

Arròs* amb salsa de 
tomàquet

Pollastre al forn amb 
enciam variats amanits 
amb raves i pastanaga

Iogurt

Mesclum d’enciam, pera i 
ceba tendra

Llom a la planxa amb 
patata al caliu 

Iogurt

Crema de porro

Cigrons estofats amb
verdures

Fruita

Amanida de patata tropical 
(patata, pinya, ceba)

Lluç a la planxa amb 
enciam variats amanits 
amb pastanaga i olives

Fruita

Amanida d’arròs*(arròs, 
blat de moro, pèsols, 

pebrot i olives)

Bacallà al forn amb 
rodanxes de tomàquet i 
amanit amb oli i orenga

Fruita

Els menús estan elaborats i revisats per una Dietista-nutricionista. Nº col·legiada: cat001026
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BERENAR
ES
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O
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M
A
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D
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Els menús estan elaborats i revisats per una Dietista-nutricionista. Nº col·legiada: cat001026

FruitaIogurt natural Iogurt naturalFruita Fruita 

FruitaIogurt natural Iogurt naturalFruita Fruita 

FruitaIogurt natural Iogurt naturalFruita Fruita 

FruitaIogurt natural Iogurt naturalFruita Fruita 

FruitaIogurt natural
Iogurt naturalFruita

Fruita 

Pa integral i aigua en 
tots els àpats.

Cuinem amb oli 
d’oliva verge.

Utilització d’oli de 
girasol altooleic per 
fregir

El menú pot 
experimentar alguna 
modificació, en cas de 
força major.

Fruita del mes:
Meló, taronja, plàtan i 
raïm.

*Llenties, pasta 
integral,  arròs, 
verdures, llegums, 
vedella  i ous de 
producció ecològica


