
Dieta basal

DILLUNS 25 DIMARTS 26 DIMECRES 27        DIJOUS 28

Mongeta tendra i patata   
Pollastre arrebossat                                
Enciam, pastanaga                  

i tomàquet                                   
Taronja

Arròs amb tomàquet           
Filet de lluç al forn                                      

Enciam, pipes                         
i pastanaga                                                     

Kiwi

Guisat de mongeta blanca 
amb pastanaga             

Escalopins de porc amb 
salsa de ceba i pinya             

Poma

                   Sopa de brou 
casolà i pasta                    

Truita de patates                      
i tastet de botifarra d'ou                         

Carnaval de fruites

DILLUNS 18 DIMARTS 19 DIMECRES 20 DIJOUS 21 DIVENDRES 22

Espirals estil italià            
(salsa tomàquet casolà)              

Calamars a la romana                           
Enciam i blat de moro                           

Pera

Trinxat de col i patata amb 
oli d'alls                                        

Bistec de pollastre al forn  
Enciam i tomàquet                             
Pinya en el seu suc             

Arròs amb carxofes               
Bacallà al forn                 

Enciam, olives i soja                           
Làctic

Crema de verdures                  
Llom a la planxa amb                      
saltejat de xampinyons                                   

Poma

Cigrons a la riojana            
(sofregit de verduretes i xoriç)                              

Truita francesa                         
Enciam, cogombre i pipes                              

Plàtan

DILLUNS 11 DIMARTS 12 DIMECRES 13 DIJOUS 14 DIVENDRES 15

Arròs amb salsa                  
de tomàquet                       

Filet de lluç al forn           
Enciam i blat de moro        

Poma

Mongeta tendra i patata 
Mandonguilles amb salsa              

i bolets (vedella i porc)                        

Plàtan

Sopa de brou amb pasta 
Pernilets de pollastre al forn 

amb salsa de taronja                   
Enciam i olives              

Kiwi

Guisat de pescador           
(patata, sofregit i peix)  

Hamburguesa de             
coliflor i formatge                    

Enciam, pastanaga i soja               
Mandarina

Llenties guisades             
(sofregit verduretes)                                                 

Truita de Carbassó                                 
Enciam, i tomàquet                   

Làctic

DILLUNS 4 DIMARTS 5 DIMECRES 6 DIJOUS 7 DIVENDRES 8

Minestra de verdures           
(patata, pèsols, pastanaga, mongeta)                                                          

Llibrets de gall d'indi              
i formatge                     

Enciam i cogombre                
Pera

Sopa de brou amb fideus            
Truita de carbassó                            

Enciam i blat de moro  
Poma

Mongetes blanques 
estofades (sofregit verduretes)            

Filet de nero amb               
llit de ceba                                 

Enciam i  olives            
Làctic

Crema de pastanaga                    
Lassanya de carn amb  
beixamel  i formatge                  

(carn de vedella i porc)                             

Taronja

Arròs saltat amb hortalisses i 
xampinyons                                          

Salmó a la planxa          
Enciam i tomàquet       

Macedònia de fruites
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         EL MES DE FEBRER, AL MENJADOR.....                                                                  

SEGUIM AMB ELS JOCS DE:

Sopa d'arròs integral amb              
brou de pollastre                       

Truita de patata i ceba Enciam, 
pastanaga i api Plàtan



            ELS PRODUCTES ECOLÒGICS ó DE PROXIMITAT D'AQUEST MES SÓN:

ECOLÒGICS:           DE PROXIMITAT:
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