
Tots els àpats 
estaran 
acompanyats amb 
pa integral.  
 
 

La fruita de 
temporada: prèssec, 
nectarina, meló, 
poma i síndria 

 

Aliments ECOLÒGICS 
certificats per la 
CCPAE: pasta, 
llegums i arròs. 

 

Iogurts de La Fageda 
 

Carn de proximitat 
(vedella, gall d’indi, 
pollastre i porc)  
 

Les amanides seran 
fresques i variades, i 
inclouran enciam, 
blat de moro, 
tomàquet, pastanaga 
ratllada , olives, 
remolatxa,... 
procurant afegir 
varietat 

 

 

 

 

Tots els àpats estaran 
acompanyats amb pa 
integral.  
 
 

La fruita, sempre 
fresca i de temporada 
 

 

Aliments 
ECOLÒGICS 
certificats per la 
CCPAE: pasta, 
llegums i arròs. 

 

Iogurts de La Fageda 
 

Carn de proximitat 
(vedella, gall d’indi, 
pollastre i porc)  
 

Les amanides seran 
fresques i variades, i 
inclouran enciam, blat 
de moro, tomàquet, 
pastanaga ratllada, 
olives, remolatxa,...  

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

  1 2 3 

  

Sopa de fideus amb cigrons 
Truita de patata i ceba i amanida 
d’enciam, pastanaga i germinats 

Fruita 

Carbassó a la romana i 
amanida d’enciam i tomàquet 

Macarrons a la bolonyesa 
 de llentíes  

Iogurt natural 

Crema de pastanaga 
Pollastre a l’ajillo  
i patata al caliu 

Fruita 

6 7 8 CENTENARI 10 

Arròs integral amb 
 salsa de tomàquet 

Lluç al forn i amanida 
 d’enciam, pastanaga  

Fruita 

Patata i bledes 
Gall dindi estofat amb  

pastanaga i xampinyons 
Fruita  

Llenties estofades amb verdures 
i selfservice d’amanida (enciams 
variats, pastanaga, col llombarda, 

daus de formatge i olives) 
Fruita  

Arròs milanesa 
Tall rodó  

amb parmentier 
Fruita  

Sopa de fideus i cigrons 
Truita de ceba i carbassó i 

amanida d’enciam, pastanaga i 
remolatxa 

Iogurt natural 

13 14 15 16 17 

Patata i bròquil 
Remenat d’ou i xampinyons, i 
amanida d’enciam, tomàquet, 

pastanaga i sèsam  
Fruita 

Crema de llegum i verdures  
amb crostons 

Arròs amb verdures de 
temporada 

Fruita 

Crema de carbassa 
Fideus a la cassola 

 amb cap de llom i costella 
Fruita 

Pèsols amb patata 
 i pastanaga  

Peix fresc al forn i amanida 
d’enciam, pastanaga i pipes 

Fruita 

FESTA 

20 21 22 23 24 

Espaguetis al pesto 
Bacallà al forn amb salsa verda i 
amanida d’enciam i pastanaga 

Fruita 

Cigrons estofats amb verdures 
Ous amb salsa de  

tomàquet i beixamel 
Fruita 

Patata i bròcoli 
Pollastre a la llimona i amanida 

d’enciam, pastanaga i germinats 
Fruita 

Trinxat de col i patata  
a l’allet 

Fideuà marinera 
Iogurt natural 

Crema de pastanaga 
Hamburguesa de vedella a la 
planxa amb tomàquet amanit 

Fruita 

27 28 29 30 31 

Amanida d’enciam, tomàquet, 
pastanaga, blat de moro 

i  verat en llauna 
Llenties estofades i cuscús  

Fruita 

Paella de verdures 
Truita de patata i ceba i amanida 

d’enciam, pastanaga i poma 
Fruita 

Patata i espinacs saltejats 
Pollastre al forn i amanida 

d’enciam, remolatxa i olives 
Iogurt natural 

Espirals integrals amb  
salsa de tomàquet 

Peix fresc local i amanida 
d’enciam, pastanaga i sèsam 

Fruita 

Crema de carbassó 
Estofat de vedella a la jardinera 

(pastanaga i pèsols)  
Fruita 
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