
ESMORZARS

AMANIDA

així començem bé el dia

* Llet amb torrades integrals  i alvocat.
   Fruita i un grapat de fruits secs  
* Bol de iogurt natural amb daus de pera i musli.
   Entrepà de pernil.
* Torrades de pa integral amb hummus
   Plàtan i un grapat de fruits secs
* Macedònia de fruita fresca amb iogurt i musli.
   Pa amb xocolata negra.
* Pa amb tomàquet i formatge.
   Pera i un iogurt natural

Berenar per mantenir el ritme a la tarda

* 1 o 2 peces de fruita fresca i bastonets de pa integrals.
* Un grapat de fruites seques.
   (nous, ametlles, avellanes)
* Entrepà de formatge o pernil.
* Torrades de pa integral amb alvocat
* Macedònia de fruites fresques amb iogurt.

SOPAR

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

així acabem bé el dia

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

  2a Setmana

 3a Setmana

 4a Setmana

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

1a Setmana

MENÚS RECOMANABLES
VALORS MENJADORS EDUCATIUS
Hipòlit làzaro, 26 - Barcelona
Telf. 934 274 734

RECOMANACIONS EN EL SOPAR
PODEM CONSIDERAR/INCLOURE COM A:

Enciam, tomàquet, pastanaga, remolatxa, blat de moro, api, carbassó, 
xampinyons, fruits secs, llavors, gaspatxo...

Mongeta verda, bròquil, bledes, espinacs, coli�or, carxofa, escalivada, menestra, 
purés de verdures...

Lluç, llenguado, rap, orada, llobarro, peluda...

Vedella, xall i ànec.

Pollastre, gall dindi, conill i porc.

Iogurt, formatges tendres i quallades (no es pot considerar un bon làctic 
natilles, �ams ni postres amb molt sucre).

Brou amb verdures i peix o carn, s’aconsella però prèviament desgrassat, també 
podríem emprar en comptes de pasta: arròs o patata o altres cereals, tot 
dependrà de l’aliment consumit en l’àpat del dinar (intentarem donar varietat a 
l’infant. 

Tonyina, salmó, verat, sardina, seitó, mol i emperador.

carn vermella

carn blanca

Peix blanc

peix blau

VERDURA CUITA

làctic

pasta (sopa)

Andrea Rodríguez Sancho  
Col·legiada nº CAT000899
Graduada en Nutrició Humana i Dietètica

PROTEÏNA VEGETAL: Els segons plats (plats proteics) també es poden substituir 
per aliments proteics d’origen vegetal com:
Cigrons, llenties, quinoa i mongeta seca o bé tofu, tempeh, seitán...

Verdura cuita
Peix blanc

Làctic

Amanida
Ou

Fruita del temps

Verdura cuita
Peix blau

Fruita del temps

Pasta (sopa)
Carn blanca

Fruita del temps

Verdura cuita
Carn blanca

Fruita del temps

Verdura cuita
Peix blau

Làctic

Amanida
Proteïna vegetal
Fruita del temps

Verdura cuita
Ou

Làctic

Pasta (sopa)
Peix blanc

Fruita del temps

Pasta (sopa)
Peix blanc

Làctic

Verdura cuita
Carn blanca

Fruita del temps

Amanida
Peix blau

Làctic

Verdura cuita
Carn blanca

Làctic

Verdura cuita
Ou

Fruita del temps

Verdura cuita
Carn blanca

Fruita del temps

Arròs
Ou

Iogurt
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NO FRUITS SECS BOSC DE MONTJUÏC

Revisat per Andrea Rodríguez Sancho                  CAT000899
Graduada en Nutrició Humana i Dietètica

MENÚ DESEMBRE

El pollastre és de pagès, amb alimentació vegetal, mínim un 65% de cereals, dels quals com a mínim un 50% de blat de moro, sacrificat 
almenys amb 56 dies i criat amb sistema extensiu.
Els ous són frescos.    S’utilitzarà oli d’oliva verge ecològic per amanir les amanides
Un cop a la setmana es servirà pa integral   Les verdures i hortalisses són ecològiques.
Les fruites de temporada poden ser: magrana, kiwi, mandarina, poma, taronja, pera, pinya, plàtan o raïm
Les verdures de temporada poden ser:  bledes, carxofa, col, bròquil, carbassa, coliflor, espinacs, porro, pastanaga,tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Llenties eco estofades amb verdures
porro, carbassó i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Espaguetis integrals saltats amb verdures
pastanaga, ceba, carbassó i tomàquet

Peix fresc segons mercat al forn amb all i julivert
enciam i olives

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Pit de pollastre arrebossat casolà
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Verdura de temporada amb patates

Pit de gall dindi al forn amb tomàquet i formatge
amb enciam i olives

Iogurt natural ecològic

Arròs eco amb tomàquet

Truita de formatge
amb enciam i tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Arròs integral a la cassola amb verdures
carbassó, porro i tomàquet

Anelles de calamar enfarinades casolanes
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Pizza de verdures
carbassó, albergínia, formatge i tomàquet

Postres especial i refrescs

Escudella
brou d’au, galets eco i vegetals

Pollastre al forn 
amb patates xips

Fruita de temporada ecològica

Espirals eco amb salsa de bolets
crema de llet, bolets i ceba

Pollastre al forn
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Mandonguilles mixtes eco jardinera F E S T I Upatata, pastanaga i tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Verdura de temporada amb patates

Tacs de gall dindi amb salsa
tomàquet, pastanaga i ceba

Sopa d’au amb mill
brou d’au, verdures i mill 

Fruita de temporada ecològica

Llesques de patata al forn amb verdures
patata, albergínia, tomàquet 

Estofat de porc amb salsa
tomàquet, pastanaga i ceba

NO LECTIU

Tastet! Patates fregides de moniato
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NO GLUTEN
NO CALAMAR BOSC DE MONTJUÏC

Revisat per Andrea Rodríguez Sancho                  CAT000899
Graduada en Nutrició Humana i Dietètica

MENÚ DESEMBRE

El pollastre és de pagès, amb alimentació vegetal, mínim un 65% de cereals, dels quals com a mínim un 50% de blat de moro, sacrificat 
almenys amb 56 dies i criat amb sistema extensiu.
Els ous són frescos.    S’utilitzarà oli d’oliva verge ecològic per amanir les amanides
Un cop a la setmana es servirà pa integral   Les verdures i hortalisses són ecològiques.
Les fruites de temporada poden ser: magrana, kiwi, mandarina, poma, taronja, pera, pinya, plàtan o raïm
Les verdures de temporada poden ser:  bledes, carxofa, col, bròquil, carbassa, coliflor, espinacs, porro, pastanaga,tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Llenties eco estofades amb verdures
porro, carbassó i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Espaguetis (sense gluten) saltats amb verdures
pastanaga, ceba, carbassó i tomàquet

Peix fresc segons mercat al forn amb all i julivert
enciam i olives

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Pit de pollastre a la planxa
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Verdura de temporada amb patates

Pit de gall dindi al forn amb tomàquet i formatge
amb enciam i olives

Iogurt natural ecològic

Arròs eco amb tomàquet

Truita de formatge
amb enciam i tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Arròs integral a la cassola amb verdures
carbassó, porro i tomàquet

Lluç a la planxa
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Coca (sense gluten) de verdures
carbassó, albergínia, formatge i tomàquet

Torrons i refrescs

Escudella
brou d’au, galets (sense gluten) i vegetals

Pollastre al forn 
amb patates xips

Fruita de temporada ecològica

Espirals (sense gluten) amb salsa de bolets
crema de llet, bolets i ceba

Pollastre al forn
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Mandonguilles mixtes eco jardinera F E S T I Upatata, pastanaga i tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Verdura de temporada amb patates

Tacs de gall dindi amb salsa
tomàquet, pastanaga i ceba

Sopa d’au amb mill
brou d’au, verdures i mill 

Fruita de temporada ecològica

Llesques de patata al forn amb verdures
patata, albergínia, tomàquet 

Estofat de porc amb salsa
tomàquet, pastanaga i ceba

NO LECTIU

Tastet! Patates fregides de moniato
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NO PORC
NI VEDELLA BOSC DE MONTJUÏC

Revisat per Andrea Rodríguez Sancho                  CAT000899
Graduada en Nutrició Humana i Dietètica

MENÚ DESEMBRE

El pollastre és de pagès, amb alimentació vegetal, mínim un 65% de cereals, dels quals com a mínim un 50% de blat de moro, sacrificat 
almenys amb 56 dies i criat amb sistema extensiu.
Els ous són frescos.    S’utilitzarà oli d’oliva verge ecològic per amanir les amanides
Un cop a la setmana es servirà pa integral   Les verdures i hortalisses són ecològiques.
Les fruites de temporada poden ser: magrana, kiwi, mandarina, poma, taronja, pera, pinya, plàtan o raïm
Les verdures de temporada poden ser:  bledes, carxofa, col, bròquil, carbassa, coliflor, espinacs, porro, pastanaga,tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Llenties eco estofades amb verdures
porro, carbassó i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Espaguetis integrals saltats amb verdures
pastanaga, ceba, carbassó i tomàquet

Peix fresc segons mercat al forn amb all i julivert
enciam i olives

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Pit de pollastre arrebossat casolà
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Verdura de temporada amb patates

Pit de gall dindi al forn amb tomàquet i formatge
amb enciam i olives

Iogurt natural ecològic

Arròs eco amb tomàquet

Truita de formatge
amb enciam i tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Arròs integral a la cassola amb verdures
carbassó, porro i tomàquet

Anelles de calamar enfarinades casolanes
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Pizza de verdures
carbassó, albergínia, formatge i tomàquet

Torrons i refrescs

Escudella
brou d’au, galets eco i vegetals

Pollastre al forn 
amb patates xips

Fruita de temporada ecològica

Espirals eco amb salsa de bolets
crema de llet, bolets i ceba

Pollastre al forn
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Mandonguilles de pollastre jardinera F E S T I Upatata, pastanaga i tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Verdura de temporada amb patates

Tacs de gall dindi amb salsa
tomàquet, pastanaga i ceba

Sopa d’au amb mill
brou d’au, verdures i mill 

Fruita de temporada ecològica

Llesques de patata al forn amb verdures
patata, albergínia, tomàquet 

Estofat de gall dindi amb salsa
tomàquet, pastanaga i ceba

NO LECTIU

Tastet! Patates fregides de moniato
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BASAL BOSC DE MONTJUÏC

Revisat per Andrea Rodríguez Sancho                  CAT000899
Graduada en Nutrició Humana i Dietètica

MENÚ DESEMBRE

El pollastre és de pagès, amb alimentació vegetal, mínim un 65% de cereals, dels quals com a mínim un 50% de blat de moro, sacrificat 
almenys amb 56 dies i criat amb sistema extensiu.
Els ous són frescos.    S’utilitzarà oli d’oliva verge ecològic per amanir les amanides
Un cop a la setmana es servirà pa integral   Les verdures i hortalisses són ecològiques.
Les fruites de temporada poden ser: magrana, kiwi, mandarina, poma, taronja, pera, pinya, plàtan o raïm
Les verdures de temporada poden ser:  bledes, carxofa, col, bròquil, carbassa, coliflor, espinacs, porro, pastanaga,tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Llenties eco estofades amb verdures
porro, carbassó i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Espaguetis integrals saltats amb verdures
pastanaga, ceba, carbassó i tomàquet

Peix fresc segons mercat al forn amb all i julivert
enciam i olives

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Pit de pollastre arrebossat casolà
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Verdura de temporada amb patates

Pit de gall dindi al forn amb tomàquet i formatge
amb enciam i olives

Iogurt natural ecològic

Arròs eco amb tomàquet

Truita de formatge
amb enciam i tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Arròs integral a la cassola amb verdures
carbassó, porro i tomàquet

Anelles de calamar enfarinades casolanes
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Pizza de verdures
carbassó, albergínia, formatge i tomàquet

Torrons i refrescs

Escudella
brou d’au, galets eco i vegetals

Pollastre al forn 
amb patates xips

Fruita de temporada ecològica

Espirals eco amb salsa de bolets
crema de llet, bolets i ceba

Pollastre al forn
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Mandonguilles mixtes eco jardinera F E S T I Upatata, pastanaga i tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Verdura de temporada amb patates

Tacs de gall dindi amb salsa
tomàquet, pastanaga i ceba

Sopa d’au amb mill
brou d’au, verdures i mill 

Fruita de temporada ecològica

Llesques de patata al forn amb verdures
patata, albergínia, tomàquet 

Estofat de porc amb salsa
tomàquet, pastanaga i ceba

NO LECTIU

Tastet! Patates fregides de moniato
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BOSC DE MONTJUÏCNO MARISC

Revisat per Andrea Rodríguez Sancho                  CAT000899
Graduada en Nutrició Humana i Dietètica

MENÚ DESEMBRE

El pollastre és de pagès, amb alimentació vegetal, mínim un 65% de cereals, dels quals com a mínim un 50% de blat de moro, sacrificat 
almenys amb 56 dies i criat amb sistema extensiu.
Els ous són frescos.    S’utilitzarà oli d’oliva verge ecològic per amanir les amanides
Un cop a la setmana es servirà pa integral   Les verdures i hortalisses són ecològiques.
Les fruites de temporada poden ser: magrana, kiwi, mandarina, poma, taronja, pera, pinya, plàtan o raïm
Les verdures de temporada poden ser:  bledes, carxofa, col, bròquil, carbassa, coliflor, espinacs, porro, pastanaga,tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Llenties eco estofades amb verdures
porro, carbassó i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Espaguetis integrals saltats amb verdures
pastanaga, ceba, carbassó i tomàquet

Peix fresc segons mercat al forn amb all i julivert
enciam i olives

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Pit de pollastre arrebossat casolà
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Verdura de temporada amb patates

Pit de gall dindi al forn amb tomàquet i formatge
amb enciam i olives

Iogurt natural ecològic

Arròs eco amb tomàquet

Truita de formatge
amb enciam i tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Arròs integral a la cassola amb verdures
carbassó, porro i tomàquet

Lluç a la planxa
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Pizza de verdures
carbassó, albergínia, formatge i tomàquet

Torrons i refrescs

Escudella
brou d’au, galets eco i vegetals

Pollastre al forn 
amb patates xips

Fruita de temporada ecològica

Espirals eco amb salsa de bolets
crema de llet, bolets i ceba

Pollastre al forn
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Mandonguilles mixtes eco jardinera F E S T I Upatata, pastanaga i tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Verdura de temporada amb patates

Tacs de gall dindi amb salsa
tomàquet, pastanaga i ceba

Sopa d’au amb mill
brou d’au, verdures i mill 

Fruita de temporada ecològica

Llesques de patata al forn amb verdures
patata, albergínia, tomàquet 

Estofat de porc amb salsa
tomàquet, pastanaga i ceba

NO LECTIU

Tastet! Patates fregides de moniato
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NO GLUTEN BOSC DE MONTJUÏC

Revisat per Andrea Rodríguez Sancho                  CAT000899
Graduada en Nutrició Humana i Dietètica

MENÚ DESEMBRE

El pollastre és de pagès, amb alimentació vegetal, mínim un 65% de cereals, dels quals com a mínim un 50% de blat de moro, sacrificat 
almenys amb 56 dies i criat amb sistema extensiu.
Els ous són frescos.    S’utilitzarà oli d’oliva verge ecològic per amanir les amanides
Un cop a la setmana es servirà pa integral   Les verdures i hortalisses són ecològiques.
Les fruites de temporada poden ser: magrana, kiwi, mandarina, poma, taronja, pera, pinya, plàtan o raïm
Les verdures de temporada poden ser:  bledes, carxofa, col, bròquil, carbassa, coliflor, espinacs, porro, pastanaga,tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Llenties eco estofades amb verdures
porro, carbassó i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Espaguetis (sense gluten) saltats amb verdures
pastanaga, ceba, carbassó i tomàquet

Peix fresc segons mercat al forn amb all i julivert
enciam i olives

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Pit de pollastre a la planxa
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Verdura de temporada amb patates

Pit de gall dindi al forn amb tomàquet i formatge
amb enciam i olives

Iogurt natural ecològic

Arròs eco amb tomàquet

Truita de formatge
amb enciam i tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Arròs integral a la cassola amb verdures
carbassó, porro i tomàquet

Lluç a la planxa
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Coca (sense gluten) de verdures
carbassó, albergínia, formatge i tomàquet

Torrons i refrescs

Escudella
brou d’au, galets (sense gluten) i vegetals

Pollastre al forn 
amb patates xips

Fruita de temporada ecològica

Espirals (sense gluten) amb salsa de bolets
crema de llet, bolets i ceba

Pollastre al forn
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Mandonguilles mixtes eco jardinera F E S T I Upatata, pastanaga i tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Verdura de temporada amb patates

Tacs de gall dindi amb salsa
tomàquet, pastanaga i ceba

Sopa d’au amb mill
brou d’au, verdures i mill 

Fruita de temporada ecològica

Llesques de patata al forn amb verdures
patata, albergínia, tomàquet 

Estofat de porc amb salsa
tomàquet, pastanaga i ceba

NO LECTIU

Tastet! Patates fregides de moniato



15141312 DIVENDRESDIJOUSDIMECRESDIMARTS

222120 DIVENDRESDIJOUSDIMECRESDIMARTS18DILLUNS

11DILLUNS

65 DIVENDRESDIJOUSDIMECRESDIMARTS4

1DIVENDRES

DILLUNS

19

7 8

BONES FESTES DE NADAL I BON ANY NOU 2018!

NO CARN NI OU
(VEGETARIÀ NO OU, SÍ PEIX) BOSC DE MONTJUÏC

Revisat per Andrea Rodríguez Sancho                  CAT000899
Graduada en Nutrició Humana i Dietètica

MENÚ DESEMBRE

El pollastre és de pagès, amb alimentació vegetal, mínim un 65% de cereals, dels quals com a mínim un 50% de blat de moro, sacrificat 
almenys amb 56 dies i criat amb sistema extensiu.
Els ous són frescos.    S’utilitzarà oli d’oliva verge ecològic per amanir les amanides
Un cop a la setmana es servirà pa integral   Les verdures i hortalisses són ecològiques.
Les fruites de temporada poden ser: magrana, kiwi, mandarina, poma, taronja, pera, pinya, plàtan o raïm
Les verdures de temporada poden ser:  bledes, carxofa, col, bròquil, carbassa, coliflor, espinacs, porro, pastanaga,tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Llenties eco estofades amb verdures
porro, carbassó i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Espaguetis integrals saltats amb verdures
pastanaga, ceba, carbassó i tomàquet

Peix fresc segons mercat al forn amb all i julivert
enciam i olives

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Lluç al forn
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Verdura de temporada amb patates

Lluç al forn
amb enciam i olives

Iogurt natural ecològic

Arròs eco amb tomàquet

Halibut al forn
amb enciam i tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Arròs integral a la cassola amb verdures
carbassó, porro i tomàquet

Anelles de calamar enfarinades casolanes
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Pizza de verdures
carbassó, albergínia, formatge i tomàquet

Torrons i refrescs

Escudella de verdures
brou de verdures, galets eco i vegetals

Tintorera al forn 
amb patates xips

Fruita de temporada ecològica

Espirals eco amb salsa de bolets
crema de llet, bolets i ceba

Lluç al forn
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Cigrons amb verdures F E S T I U

Fruita de temporada ecològica

Verdura de temporada amb patates

Caçó amb salsa
tomàquet, pastanaga i ceba

Sopa de verdures amb mill
brou de verdures, verdures i mill 

Fruita de temporada ecològica

Llesques de patata al forn amb verdures
patata, albergínia, tomàquet 

Caçó amb salsa
tomàquet, pastanaga i ceba

NO LECTIU

Tastet! Patates fregides de moniato
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NO CARN BOSC DE MONTJUÏC

Revisat per Andrea Rodríguez Sancho                  CAT000899
Graduada en Nutrició Humana i Dietètica

MENÚ DESEMBRE

El pollastre és de pagès, amb alimentació vegetal, mínim un 65% de cereals, dels quals com a mínim un 50% de blat de moro, sacrificat 
almenys amb 56 dies i criat amb sistema extensiu.
Els ous són frescos.    S’utilitzarà oli d’oliva verge ecològic per amanir les amanides
Un cop a la setmana es servirà pa integral   Les verdures i hortalisses són ecològiques.
Les fruites de temporada poden ser: magrana, kiwi, mandarina, poma, taronja, pera, pinya, plàtan o raïm
Les verdures de temporada poden ser:  bledes, carxofa, col, bròquil, carbassa, coliflor, espinacs, porro, pastanaga,tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Llenties eco estofades amb verdures
porro, carbassó i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Espaguetis integrals saltats amb verdures
pastanaga, ceba, carbassó i tomàquet

Peix fresc segons mercat al forn amb all i julivert
enciam i olives

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Truita de verdures
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Verdura de temporada amb patates

Truita de verdures
amb enciam i olives

Iogurt natural ecològic

Arròs eco amb tomàquet

Truita de formatge
amb enciam i tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Arròs integral a la cassola amb verdures
carbassó, porro i tomàquet

Anelles de calamar enfarinades casolanes
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Pizza de verdures
carbassó, albergínia, formatge i tomàquet

Torrons i refrescs

Escudella de verdures
brou de verdures, galets eco i vegetals

Tintorera al forn 
amb patates xips

Fruita de temporada ecològica

Espirals eco amb salsa de bolets
crema de llet, bolets i ceba

Truita francesa
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Lluç al forn jardinera F E S T I Upatata, pastanaga i tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Verdura de temporada amb patates

Ous durs amb salsa
tomàquet, pastanaga i ceba

Sopa de verdures amb mill
brou de verdures, verdures i mill 

Fruita de temporada ecològica

Llesques de patata al forn amb verdures
patata, albergínia, tomàquet 

Caçó amb salsa
tomàquet, pastanaga i ceba

NO LECTIU

Tastet! Patates fregides de moniato
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BOSC DE MONTJUÏCNO LACTOSA

Revisat per Andrea Rodríguez Sancho                  CAT000899
Graduada en Nutrició Humana i Dietètica

MENÚ DESEMBRE

El pollastre és de pagès, amb alimentació vegetal, mínim un 65% de cereals, dels quals com a mínim un 50% de blat de moro, sacrificat 
almenys amb 56 dies i criat amb sistema extensiu.
Els ous són frescos.    S’utilitzarà oli d’oliva verge ecològic per amanir les amanides
Un cop a la setmana es servirà pa integral   Les verdures i hortalisses són ecològiques.
Les fruites de temporada poden ser: magrana, kiwi, mandarina, poma, taronja, pera, pinya, plàtan o raïm
Les verdures de temporada poden ser:  bledes, carxofa, col, bròquil, carbassa, coliflor, espinacs, porro, pastanaga,tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Llenties eco estofades amb verdures
porro, carbassó i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Espaguetis integrals saltats amb verdures
pastanaga, ceba, carbassó i tomàquet

Peix fresc segons mercat al forn amb all i julivert
enciam i olives

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Pit de pollastre arrebossat casolà
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Verdura de temporada amb patates

Pit de gall dindi al forn amb tomàquet 
amb enciam i olives

Iogurt sense lactosa 

Arròs eco amb tomàquet

Truita francesa
amb enciam i tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Arròs integral a la cassola amb verdures
carbassó, porro i tomàquet

Anelles de calamar enfarinades casolanes
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Pizza de verdures
carbassó, albergínia, NO formatge i tomàquet

Postres especial i refrescs

Escudella
brou d’au, galets eco i vegetals

Pollastre al forn 
amb patates xips

Fruita de temporada ecològica

Espirals eco amb tomàquet

Pollastre al forn
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Mandonguilles mixtes eco jardinera F E S T I Upatata, pastanaga i tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Verdura de temporada amb patates

Tacs de gall dindi amb salsa
tomàquet, pastanaga i ceba

Sopa d’au amb mill
brou d’au, verdures i mill 

Fruita de temporada ecològica

Llesques de patata al forn amb verdures
patata, albergínia, tomàquet 

Estofat de porc amb salsa
tomàquet, pastanaga i ceba

NO LECTIU

Tastet! Patates fregides de moniato
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NO PORC BOSC DE MONTJUÏC

Revisat per Andrea Rodríguez Sancho                  CAT000899
Graduada en Nutrició Humana i Dietètica

MENÚ DESEMBRE

El pollastre és de pagès, amb alimentació vegetal, mínim un 65% de cereals, dels quals com a mínim un 50% de blat de moro, sacrificat 
almenys amb 56 dies i criat amb sistema extensiu.
Els ous són frescos.    S’utilitzarà oli d’oliva verge ecològic per amanir les amanides
Un cop a la setmana es servirà pa integral   Les verdures i hortalisses són ecològiques.
Les fruites de temporada poden ser: magrana, kiwi, mandarina, poma, taronja, pera, pinya, plàtan o raïm
Les verdures de temporada poden ser:  bledes, carxofa, col, bròquil, carbassa, coliflor, espinacs, porro, pastanaga,tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Llenties eco estofades amb verdures
porro, carbassó i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Espaguetis integrals saltats amb verdures
pastanaga, ceba, carbassó i tomàquet

Peix fresc segons mercat al forn amb all i julivert
enciam i olives

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Pit de pollastre arrebossat casolà
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Verdura de temporada amb patates

Pit de gall dindi al forn amb tomàquet i formatge
amb enciam i olives

Iogurt natural ecològic

Arròs eco amb tomàquet

Truita de formatge
amb enciam i tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Arròs integral a la cassola amb verdures
carbassó, porro i tomàquet

Anelles de calamar enfarinades casolanes
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Pizza de verdures
carbassó, albergínia, formatge i tomàquet

Torrons i refrescs

Escudella
brou d’au, galets eco i vegetals

Pollastre al forn 
amb patates xips

Fruita de temporada ecològica

Espirals eco amb salsa de bolets
crema de llet, bolets i ceba

Pollastre al forn
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Mandonguilles de pollastre jardinera F E S T I Upatata, pastanaga i tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Verdura de temporada amb patates

Tacs de gall dindi amb salsa
tomàquet, pastanaga i ceba

Sopa d’au amb mill
brou d’au, verdures i mill 

Fruita de temporada ecològica

Llesques de patata al forn amb verdures
patata, albergínia, tomàquet 

Estofat de gall dindi amb salsa
tomàquet, pastanaga i ceba

NO LECTIU

Tastet! Patates fregides de moniato
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NO LLEGUMS BOSC DE MONTJUÏC

Revisat per Andrea Rodríguez Sancho                  CAT000899
Graduada en Nutrició Humana i Dietètica

MENÚ DESEMBRE

El pollastre és de pagès, amb alimentació vegetal, mínim un 65% de cereals, dels quals com a mínim un 50% de blat de moro, sacrificat 
almenys amb 56 dies i criat amb sistema extensiu.
Els ous són frescos.    S’utilitzarà oli d’oliva verge ecològic per amanir les amanides
Un cop a la setmana es servirà pa integral   Les verdures i hortalisses són ecològiques.
Les fruites de temporada poden ser: magrana, kiwi, mandarina, poma, taronja, pera, pinya, plàtan o raïm
Les verdures de temporada poden ser:  bledes, carxofa, col, bròquil, carbassa, coliflor, espinacs, porro, pastanaga,tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Gall dindi al forn amb verdures
porro, carbassó i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Espaguetis eco saltats amb verdures
pastanaga, ceba, carbassó i tomàquet

Peix fresc segons mercat al forn amb all i julivert
enciam i olives

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Pit de pollastre a la planxa
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Verdura de temporada amb patates

Pit de gall dindi al forn amb tomàquet i formatge
amb enciam i olives

Iogurt natural ecològic

Arròs eco amb tomàquet

Truita de formatge
amb enciam i tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Arròs integral a la cassola amb verdures
carbassó, porro i tomàquet

Anelles de calamar enfarinades casolanes
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Pizza de verdures
carbassó, albergínia, formatge i tomàquet

Postres especial i refrescs

Escudella
brou d’au, galets eco i vegetals

Pollastre al forn 
amb patates xips

Fruita de temporada ecològica

Espirals eco amb salsa de bolets
crema de llet, bolets i ceba

Pollastre al forn
enciam i pastanaga

Fruita de temporada ecològica

Crema de verdures de temporada

Mandonguilles mixtes eco jardinera F E S T I Upatata, pastanaga i tomàquet

Fruita de temporada ecològica

Verdura de temporada amb patates

Tacs de gall dindi amb salsa
tomàquet, pastanaga i ceba

Sopa d’au amb mill
brou d’au, verdures i mill 

Fruita de temporada ecològica

Llesques de patata al forn amb verdures
patata, albergínia, tomàquet 

Estofat de porc amb salsa
tomàquet, pastanaga i ceba

NO LECTIU

Tastet! Patates fregides de moniato


