
	   	  
MENÚS	  SETEMBRE	  de	  2018	  

Segons	  allò	  que	  estableix	  el	  RE	  (UE)	  1169/2011,	  la	  cuina	  disposa	  d’informació	  sobre	  el	  contingut	  en	  al·∙lergògens	  dels	  menús	  elaborats	  

	  

	   del	  12	  al	  14	  de	  setembre	  	   del	  17	  al	  21	  de	  setembre	   del	  24	  al	  28	  de	  setembre	  

DILLUNS	  

	  	   1. Arròs	  amb	  salsa	  de	  tomàquet	  	  

2. Croquetes	  casolanes	  de	  rostit	  amb	  
amanida	  verda	  amb	  brots	  de	  soja	  

3. Pera	  

1. Amanida	  russa	  

2. Cruixent	  de	  pollastre	  i	  amanida	  
d’enciam	  i	  tomàquet	  

3. Iogurt	  	  

DIMARTS	  

	   1. Patata	  i	  pèsols	  bullits	  

2. Lluç	  a	  la	  planxa	  i	  tomàquet	  amanit	  	  

3. Iogurt	  	  

1. Macarrons	  a	  la	  bolonyesa	  

2. Salsitxes	  a	  la	  planxa	  i	  amanida	  verda	  
amb	  blat	  de	  moro	  	  

3. Meló	  	  

DIMECRES	  

1. Espirals	  de	  colors	  amb	  tomàquet	  i	  
orenga	  

2. Varetes	  de	  lluç	  i	  amanida	  d’enciam	  i	  
pastanaga	  

3. Meló	  

1. Mongeta	  blanca	  bullida	  amanida	  
amb	  oli	  d’oliva	  

2. Botifarra	  a	  la	  planxa	  i	  amanida	  verda	  
amb	  cogombre	  

3. Pinya	  en	  el	  seu	  suc	  

1. Arròs	  bullit	  caldós	  

2. Truita	  de	  patates	  i	  amanida	  
d’enciam	  i	  tomàquet	  amb	  olives	  
farcides	  

3. Síndria	  

DIJOUS	  

1. Patata	  i	  mongeta	  tendra	  bullida	  

2. Llom	  a	  la	  planxa	  i	  amanida	  de	  
tomàquet	  i	  olives	  farcides	  	  

3. Iogurt	  	  

1. Escudella	  de	  galets	  

2. Escalopa	  de	  vedella	  i	  amanida	  verda	  
amb	  blat	  de	  moro	  

3. Meló	  

1. Llenties	  guisades	  amb	  sofregit	  de	  
ceba	  i	  tomàquet	  

2. Empanades	  de	  tonyina	  i	  amanida	  
verda	  amb	  espàrrecs	  

3. Prunes	  

DIVENDRES	  

1. Cigrons	  bullits	  amanits	  amb	  oli	  
d’oliva	  

2. Hamburguesa	  de	  pollastre	  i	  
amanida	  verda	  amb	  espàrrecs	  

3. Síndria	  	  

1. Fideus	  al	  forn	  gratinats	  

2. Truita	  a	  la	  francesa	  i	  amanida	  verda	  

3. Prunes	  

1. Sopa	  de	  pistons	  

2. Hamburguesa	  de	  vedella	  i	  patates	  
“xips”	  

3. Plàtan	  

Tota	  la	  vedella	  dels	  nostres	  menús	  és	  ecològica	  i	  de	  proximitat	  


