
DIMECRES 1

Festa 

Del treball

DIJOUS 2

Cigrons estofats

Lluç amb salsa verda

Pastanaga ratllada

Iogurt

*Pa amb formatge 

DIVENDRES 3

Puré de pastanaga

Suflé de formatge

Enciam i olives

Gelatina

* Pa amb plàtan i suc

6

Verdura  amb patates

Rostit de porc amb poma

Amanida 

Fruita

* Pa amb formatge filadelfia

7

Arròs gratinat

Ous farcits

Tomàquet amanit

Fruita

*Llet amb cereals

8

Llenties estofades amb verdures

Bunyols de bacallà

Enciam i olives

Gelat

* Pa amb pernil dolç i suc

9

Puré de patates gratinat

Mandonguilles de poltre Tomàquet amanit

Fruita

* Crepes i llet

10

Vichyssiosse

Pollastre al forn amb patates

Amanida verda

Fruita

* Pa amb mantega i llet

13

Crema de carbassó

Truita de patates

Amanida variada 

Fruita

* Pa amb formatge i suc 

14

Amanida variada amb sardines

Arròs a la cassola amb carn

Fruita

*Pa amb plàtan i llet

15

Sopa  de pasta

Hamburgueses de pollastre

Patates fregides

* Crestes de  poma  i llet

16

Empedrat

Peix amb beixamel

Pastanaga ratllada

Flam

* Pa amb pernil

17

Puré de verdures

Lasanya de carn

Amanida verda

Fruita

* Magdalenes i llet

20

Amanida variada amb formatge

fresc

Fideus a la cassola

Fruita

* Pa amb melmelada i llet

21

Cuscús

Vedella estofada

Amanida

Fruita

*Llet amb cereals

22

Crema de verdures

Salsitxa a la planxa

Tomàquet amanit

* Pa amb formatge 

23

Arròs amb verdures

Truita a la francesa

Enciam i blat de moro

Macedònia 

* Iogurt amb galetes 

24

Trinxat

Pollastre amb samfaina

Amanida de tomàquet

Iogurt

* Pa amb pernil salat  

27

Tallarines amb tomàquet

Cuixes de gall dindi

Amanida

Fruita

* Batut de maduixes i galetes casolanes

28

Patates dauphinoisse

Galtes de porc al forn

Tomàquet amanit 

Fruita

*Llet amb cereals

29

Humus

Peix al forn  amb patates

Enciam i olives

Iogurt

* Pa amb pernil dolç

30

Coliflor  amb gratinada

Croquetes de carn 

Amanida

Gelat

* Pastis de pinya i llet

31

Patates estofades amb carn

Amanida variada

Fruita

* Pa amb formatge 
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