MENÚ SETEMBRE 2018 - BAGES

1 - 2 ANYS

12
Espirals amb salsa de tomàquet i pastanaga
Bacallà al forn
Enciam, pastanaga i pebrot vermell
Pera *PI

17
Llenties estofades amb verdures

18
Arròs amb salsa de tomàquet i orenga
Truita francesa
Enciam, brots de soja i olives
Iogurt natural *Fageda

(ceba, pastanaga, tomàquet, pebrot)

Patates amb tomàquet al forn
Mezclum d'enciams
Mandarina *PI

24
Espagueti amb salsa de tomàquet i carbassó
Salmó al forn amb ceba i mel
Enciam, soja i daus de formatge fresc
Iogurt natural *Fageda

25

Minestra de verdures

(ceba, tomàquet i espinacs)

(patata, pastanaga, mongeta, pèsols)

Salsitxes de gall d'indi a la planxa
Enciam i blat de moro
Iogurt natural *Fageda

Bistec de pollastre
Amb salsa de taronja i ceba
Mandarina *PI

20

21
Mongeta tendra i patata
Filet pollastre a l'estil Americà (Salsa
barbacoa)
Enciam, tomàquet i ou dur
Plàtan

Macarrons a la bolonyesa
Croquetes de pernil
Enciam, pinya i pipes
Gelat

26
Mongeta blanca guisada
Carn magra de porc al forn
Enciam i tomàquet
Kiwi

14

Cigrons guisats amb espinacs

19
Crema de bròquil, patata i ceba
Daus de gall d'indi estofats
amb xampinyons
Poma *PI

Crema de carbassa i pastanaga
amb picatostes
Pizza de verdures
Enciam, tomàquet i olives
Poma *PI

13

27
Trinxat de carbassó i patata
Ous gratinats amb beixamel
Enciam, cogombre i pastanaga
Mandarina *PI

28
Arròs caldós amb verduretes
Pinxo de gall d'indi adobat
Enciam, cogombre i pastanaga
Pera *PI

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca
* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL
* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC
* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA
D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,
aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús
que s'elaboren.

MENÚ SETEMBRE 2018 - BAGES

NO PORC

12
Espirals amb salsa de tomàquet i pastanaga
Bacallà a la llauna
Enciam, pastanaga i pebrot vermell
Pera *PI

17
Llenties estofades amb verdures

18
Arròs amb salsa de tomàquet i orenga
Truita francesa
Enciam, brots de soja i olives
Iogurt natural *Fageda

(ceba, pastanaga, tomàquet, pebrot)

Patates amb tomàquet al forn
Mezclum d'enciams
Mandarina *PI

24
Espagueti amb salsa de tomàquet i carbassó
Salmó al forn amb ceba i mel
Enciam, soja i daus de formatge fresc
Iogurt natural *Fageda

25

Minestra de verdures

(ceba, tomàquet i espinacs)

(patata, pastanaga, mongeta, pèsols)

Salsitxes de gall d'indi a la planxa
Enciam, blat de moro i olives
Iogurt natural *Fageda

Bistec de pollastre
Amb salsa de taronja i ceba
Mandarina *PI

20

21
Mongeta tendra i patata
Aletes de pollastre a l'estil Americà (Salsa
barbacoa)
Enciam, tomàquet i ou dur
Plàtan

Macarrons amb tomàquet
Croquetes de bacallà
Enciam, pinya i pipes
Gelat

26
Mongeta blanca guisada
Pollastre al forn
Enciam i tomàquet
Kiwi

14

Cigrons guisats amb espinacs

19
Crema de bròquil, patata i ceba
Daus de gall d'indi estofats
amb xampinyons
Poma *PI

Crema de carbassa i pastanaga
amb picatostes
Pizza de verdures
Enciam, tomàquet i olives
Poma *PI

13

27
Trinxat de carbassó i patata
Ous gratinats amb beixamel
Enciam, cogombre i pastanaga
Mandarina *PI

28
Arròs caldós amb verduretes
Pinxo de gall d'indi adobat
Enciam, cogombre i pastanaga
Pera *PI

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca
* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL
* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC
* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA
D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,
aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús
que s'elaboren.

MENÚ SETEMBRE 2018 - BAGES

OVOLACTOVEGETARIÀ

12
Espirals amb salsa de tomàquet i
pastanaga
Hamburguesa de llenties
Enciam, pastanaga i pebrot vermell
Pera *PI

17
Llenties estofades amb verdures

18
Arròs amb salsa de tomàquet i orenga
Truita francesa
Enciam, brots de soja i olives
Iogurt natural *Fageda

(ceba, pastanaga, tomàquet, pebrot)

Patates amb tomàquet al forn
Mezclum d'enciams
Mandarina *PI

24
Espagueti amb salsa de tomàquet i carbassó
Seitàn al forn amb ceba i mel
Enciam, soja i daus de formatge fresc
Iogurt natural *Fageda

25

Seitàn a la planxa amb all i julivert
Amb salsa de taronja i ceba
Mandarina *PI

Iogurt natural *Fageda

20

21
Mongeta tendra i patata
Bastonets de Seitàn a l'estil Americà (Salsa
barbacoa)
Enciam, tomàquet i ou dur
Plàtan

Macarrons amb tomàquet
Varetes de verdures
Enciam, pinya i pipes
Gelat

26
Mongeta blanca guisada
Carbassó amb formatge al forn
Enciam i tomàquet
Kiwi

(patata, pastanaga,mongeta,pèsols)

(ceba, tomàquet i espinacs)

19

14
Minestra de verdures

Crema de verdures
Cigrons guisats amb espinacs

Crema de bròquil, patata i ceba
Daus de seitàn estofats
amb xampinyons
Poma *PI

Crema de carbassa i pastanaga
amb picatostes
Pizza de verdures
Enciam, tomàquet i olives
Poma *PI

13

27
Trinxat de carbassó i patata
Ous gratinats amb beixamel
Enciam, cogombre i pastanaga
Mandarina *PI

28
Arròs caldós amb verduretes
Salsitxa de Viena vegetariana
Enciam, cogombre i pastanaga
Pera *PI

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca
* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL
* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC
* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA
D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,
aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús
que s'elaboren.

MENÚ SETEMBRE 2018 - BAGES

NO PEIX

12
Espirals amb salsa de tomàquet i pastanaga
Hamburguesa de llenties
Enciam, pastanaga i pebrot vermell
Pera *PI

17
Llenties estofades amb verdures

18
Arròs amb salsa de tomàquet i orenga
Truita francesa
Enciam, brots de soja i olives
Iogurt natural *Fageda

(ceba, pastanaga, tomàquet, pebrot)

Patates amb tomàquet al forn
Mezclum d'enciams
Mandarina *PI

24
Espagueti amb salsa de tomàquet i carbassó
Pollastre al forn amb ceba i mel
Enciam, soja i daus de formatge fresc
Iogurt natural *Fageda

25

Minestra de verdures

(ceba, tomàquet i espinacs)

(patata, pastanaga, mongeta, pèsols)

Salsitxes de gall d'indi a la planxa
Enciam, blat de moro i olives
Iogurt natural *Fageda

Bistec de pollastre
Amb salsa de taronja i ceba
Mandarina *PI

20

21
Mongeta tendra i patata
Aletes de pollastre a l'estil Americà (Salsa
barbacoa)
Enciam, tomàquet i ou dur
Plàtan

Macarrons a la bolonyesa
Croquetes de pernil
Enciam, pinya i pipes
Gelat

26
Mongeta blanca guisada
Carn magra de porc al forn
Enciam i tomàquet
Kiwi

14

Cigrons guisats amb espinacs

19
Crema de bròquil, patata i ceba
Daus de gall d'indi estofats
amb xampinyons
Poma *PI

Crema de carbassa i pastanaga
amb picatostes
Pizza de verdures
Enciam, tomàquet i olives
Poma *PI

13

27
Trinxat de carbassó i patata
Ous gratinats amb beixamel
Enciam, cogombre i pastanaga
Mandarina *PI

28
Arròs caldós amb verduretes
Pinxo de gall d'indi adobat
Enciam, cogombre i pastanaga
Pera *PI

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca
* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL
* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC
* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA
D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,
aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús
que s'elaboren.

MENÚ SETEMBRE 2018 - BAGES

NO OU

12
Espirals amb salsa de tomàquet i pastanaga
Bacallà a la llauna
Enciam, pastanaga i pebrot vermell
Pera *PI

17
Llenties estofades amb verdures

18
Arròs amb salsa de tomàquet i orenga
Lluç al forn
Enciam, brots de soja i olives
Iogurt natural *Fageda

(ceba, pastanaga, tomàquet, pebrot)

Patates amb tomàquet al forn
Mezclum d'enciams
Mandarina *PI

24
Espagueti amb salsa de tomàquet i carbassó
Salmó al forn amb ceba i mel
Enciam, soja i daus de formatge fresc
Iogurt natural *Fageda

25

Minestra de verdures

(ceba, tomàquet i espinacs)

(patata, pastanaga, mongeta, pèsols)

Salsitxes de gall d'indi a la planxa
Enciam, blat de moro i olives
Iogurt natural *Fageda

Bistec de pollastre
Amb salsa de taronja i ceba
Mandarina *PI

Mongeta blanca guisada
Carn magra de porc al forn
Enciam i tomàquet
Kiwi

20

21
Mongeta tendra i patata
Aletes de pollastre a l'estil Americà (Salsa
barbacoa)
Enciam amb tomàquet
Plàtan

Macarrons a la bolonyesa
Fingers de pollastre
Enciam, pinya i pipes
Gelat N/OU

26

14

Cigrons guisats amb espinacs

19
Crema de bròquil, patata i ceba
Daus de gall d'indi estofats
amb xampinyons
Poma *PI

Crema de carbassa i pastanaga
amb picatostes
Pizza de verdures
Enciam, tomàquet i olives
Poma *PI

13

27
Trinxat de carbassó i patata
Filet de pollastre gratinat amb beixamel
Enciam, cogombre i pastanaga
Mandarina *PI

28
Arròs caldós amb verduretes
Pinxo de gall d'indi adobat
Enciam, cogombre i pastanaga
Pera *PI

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca
* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL
* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC
* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA
D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,
aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús
que s'elaboren.

MENÚ SETEMBRE 2018 - BAGES

NO GLUTEN

12
Espirals S/G amb salsa de tomàquet i
pastanaga
Bacallà a la llauna S/G
Enciam, pastanaga i pebrot vermell
Pera *PI

17
Llenties estofades amb verdures

18
Arròs amb salsa de tomàquet i orenga
Truita francesa
Enciam, brots de soja i olives
Iogurt natural *Fageda

(ceba, pastanaga, tomàquet, pebrot)

Patates amb tomàquet al forn
Mezclum d'enciams
Mandarina *PI

24
Espagueti S/G amb salsa de tomàquet i
carbassó
Salmó al forn amb ceba i mel
Enciam, soja i daus de formatge fresc
Iogurt natural *Fageda

25

Minestra de verdures

(ceba, tomàquet i espinacs)

(patata, pastanaga, mongeta, pèsols)

Salsitxes de gall d'indi a la planxa
Enciam, blat de moro i olives
Iogurt natural *Fageda

Bistec de pollastre
Amb salsa de taronja i ceba
Mandarina *PI

20
Macarrons S/G a la bolonyesa
Fingers de pollastre
Enciam, pinya i pipes
Gelat S/G

26
Mongeta blanca guisada
Carn magra de porc al forn
Enciam i tomàquet
Kiwi

14

Cigrons guisats amb espinacs

19
Crema de bròquil, patata i ceba
Daus de gall d'indi estofats S/G
amb xampinyons
Poma *PI

Crema de carbassa i pastanaga
amb picatostes
Pizza de verdures S/G
Enciam, tomàquet i olives
Poma *PI

13

21
Mongeta tendra i patata
Aletes de pollastre rostides al forn
Enciam, tomàquet i ou dur
Plàtan

27
Trinxat de carbassó i patata
Ous gratinats amb tomàquet
Enciam, cogombre i pastanaga
Mandarina *PI

28
Arròs caldós amb verduretes
Pinxo de gall d'indi adobat
Enciam, cogombre i pastanaga
Pera *PI

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca
* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL
* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC
* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA
D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,
aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús
que s'elaboren.

MENÚ SETEMBRE 2018 - BAGES

NO LACTOSA

12
Espirals amb salsa de tomàquet i pastanaga
Bacallà a la llauna
Enciam, pastanaga i pebrot vermell
Pera *PI

17
Llenties estofades amb verdures

18
Arròs amb salsa de tomàquet i orenga
Truita francesa
Enciam, brots de soja i olives
Iogurt natural S/L *Kaiku

(ceba, pastanaga, tomàquet, pebrot)

Patates amb tomàquet al forn
Mezclum d'enciams
Mandarina *PI

24
Espagueti amb salsa de tomàquet i carbassó
Salmó al forn amb ceba i mel
Enciam, soja i formatge S/L
Iogurt natural S/L *Kaiku

25

Minestra de verdures

(ceba, tomàquet i espinacs)

(patata, pastanaga, mongeta, pèsols)

Salsitxes de gall d'indi a la planxa
Enciam, blat de moro i olives
Iogurt natural S/L *Kaiku

Bistec de pollastre
Amb salsa de taronja i ceba
Mandarina *PI

20

21
Mongeta tendra i patata
Aletes de pollastre a l'estil Americà (Salsa
barbacoa)
Enciam, tomàquet i ou dur
Plàtan

Macarrons a la bolonyesa
Fingers de pollastre
Enciam, pinya i pipes
Gelat S/L

26
Mongeta blanca guisada
Carn magra de porc al forn
Enciam i tomàquet
Kiwi

14

Cigrons guisats amb espinacs

19
Crema de bròquil, patata i ceba
Daus de gall d'indi estofats
amb xampinyons
Poma *PI

Crema de carbassa i pastanaga
amb picatostes
Pizza de verdures S/L
Enciam, tomàquet i olives
Poma *PI

13

27
Trinxat de carbassó i patata
Ous amb tomàquet
Enciam, cogombre i pastanaga
Mandarina *PI

28
Arròs caldós amb verduretes
Pinxo de gall d'indi adobat
Enciam, cogombre i pastanaga
Pera *PI

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca
* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL
* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC
* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA
D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,
aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús
que s'elaboren.

MENÚ SETEMBRE 2018 - BAGES

NO PLV NO VEDELLA

12
Espirals amb salsa de tomàquet i pastanaga
Bacallà a la llauna
Enciam, pastanaga i pebrot vermell
Pera *PI

17
Llenties estofades amb verdures

18
Arròs amb salsa de tomàquet i orenga
Truita francesa
Enciam, brots de soja i olives
Iogurt de soja Bio *Nadolç

(ceba, pastanaga, tomàquet, pebrot)

Patates amb tomàquet al forn
Mezclum d'enciams
Mandarina *PI

24
Espagueti amb salsa de tomàquet i carbassó
Salmó al forn amb ceba i mel
Enciam amb soja
Iogurt de soja Bio *Nadolç

25

Minestra de verdures

(ceba, tomàquet i espinacs)

(patata, pastanaga, mongeta, pèsols)

Salsitxes de gall d'indi a la planxa
Enciam, blat de moro i olives
Iogurt de soja Bio *Nadolç

Bistec de pollastre
Amb salsa de taronja i ceba
Mandarina *PI

20

21
Mongeta tendra i patata
Aletes de pollastre a l'estil Americà (Salsa
barbacoa)
Enciam, tomàquet i ou dur
Plàtan

Macarrons a la bolonyesa
Fingers de pollastre
Enciam, pinya i pipes
Gelat S/PLV

26
Mongeta blanca guisada
Carn magra de porc al forn
Enciam i tomàquet
Kiwi

14

Cigrons guisats amb espinacs

19
Crema de bròquil, patata i ceba
Daus de gall d'indi estofats
amb xampinyons
Poma *PI

Crema de carbassa i pastanaga
amb picatostes
Pizza de verdures S/PLV
Enciam, tomàquet i olives
Poma *PI

13

27
Trinxat de carbassó i patata
Ous amb tomàquet
Enciam, cogombre i pastanaga
Mandarina *PI

28
Arròs caldós amb verduretes
Pinxo de gall d'indi adobat
Enciam, cogombre i pastanaga
Pera *PI

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca
* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL
* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC
* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA
D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,
aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús
que s'elaboren.

MENÚ SETEMBRE 2018 - BAGES

NO PLV NO VEDELLA

12
Espirals amb salsa de tomàquet i pastanaga
Bacallà a la llauna
Enciam, pastanaga i pebrot vermell
Pera *PI

17
Llenties estofades amb verdures

18
Arròs amb salsa de tomàquet i orenga
Truita francesa
Enciam, brots de soja i olives
Iogurt de soja Bio *Nadolç

(ceba, pastanaga, tomàquet, pebrot)

Patates amb tomàquet al forn
Mezclum d'enciams
Mandarina *PI

24
Espagueti amb salsa de tomàquet i carbassó
Salmó al forn amb ceba i mel
Enciam amb soja
Iogurt de soja Bio *Nadolç

25

Minestra de verdures

(ceba, tomàquet i espinacs)

(patata, pastanaga, mongeta, pèsols)

Salsitxes de gall d'indi a la planxa
Enciam, blat de moro i olives
Iogurt de soja Bio *Nadolç

Bistec de pollastre
Amb salsa de taronja i ceba
Mandarina *PI

20

21
Mongeta tendra i patata
Aletes de pollastre a l'estil Americà (Salsa
barbacoa)
Enciam, tomàquet i ou dur
Plàtan

Macarrons a la bolonyesa
Fingers de pollastre
Enciam, pinya i pipes
Gelat S/PLV

26
Mongeta blanca guisada
Carn magra de porc al forn
Enciam i tomàquet
Kiwi

14

Cigrons guisats amb espinacs

19
Crema de bròquil, patata i ceba
Daus de gall d'indi estofats
amb xampinyons
Poma *PI

Crema de carbassa i pastanaga
amb picatostes
Pizza de verdures S/PLV
Enciam, tomàquet i olives
Poma *PI

13

27
Trinxat de carbassó i patata
Ous amb tomàquet
Enciam, cogombre i pastanaga
Mandarina *PI

28
Arròs caldós amb verduretes
Pinxo de gall d'indi adobat
Enciam, cogombre i pastanaga
Pera *PI

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca
* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL
* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC
* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA
D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,
aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús
que s'elaboren.

MENÚ SETEMBRE 2018 - BAGES

NO FRUITS SECS

12
Espirals amb salsa de tomàquet i pastanaga
Bacallà a la llauna
Enciam, pastanaga i pebrot vermell
Pera *PI

17
Llenties estofades amb verdures

18
Arròs amb salsa de tomàquet i orenga
Truita francesa
Enciam, brots de soja i olives
Iogurt natural *Fageda

(ceba, pastanaga, tomàquet, pebrot)

Patates amb tomàquet al forn
Mezclum d'enciams
Mandarina *PI

24
Espagueti amb salsa de tomàquet i carbassó
Salmó al forn amb ceba i mel
Enciam, soja i daus de formatge fresc
Iogurt natural *Fageda

25

Minestra de verdures

(ceba, tomàquet i espinacs)

(patata, pastanaga, mongeta, pèsols)

Salsitxes de gall d'indi a la planxa
Enciam, blat de moro i olives
Iogurt natural *Fageda

Bistec de pollastre
Amb salsa de taronja i ceba
Mandarina *PI

20

21
Mongeta tendra i patata
Aletes de pollastre a l'estil Americà (Salsa
barbacoa)
Enciam, tomàquet i ou dur
Plàtan

Macarrons a la bolonyesa
Fingers de pollastre
Enciam i pinya
Gelat S/FS

26
Mongeta blanca guisada
Carn magra de porc al forn
Enciam i tomàquet
Kiwi

14

Cigrons guisats amb espinacs

19
Crema de bròquil, patata i ceba
Daus de gall d'indi estofats
amb xampinyons
Poma *PI

Crema de carbassa i pastanaga
amb picatostes
Pizza de verdures
Enciam, tomàquet i olives
Poma *PI

13

27
Trinxat de carbassó i patata
Ous gratinats amb beixamel
Enciam, cogombre i pastanaga
Mandarina *PI

28
Arròs caldós amb verduretes
Pinxo de gall d'indi adobat
Enciam, cogombre i pastanaga
Pera *PI

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca
* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL
* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC
* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA
D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,
aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús
que s'elaboren.

MENÚ SETEMBRE 2018 - BAGES

NO LLEGUMS

12
Espirals amb salsa de tomàquet i pastanaga
Bacallà a la llauna
Enciam, pastanaga i pebrot vermell
Pera *PI

17
Patates estofades amb verdures

18
Arròs amb salsa de tomàquet i orenga
Truita francesa
Enciam, pastanaga i olives
Iogurt natural *Fageda

(ceba, pastanaga, tomàquet, pebrot)

Filet de tomàquet i poma
Mezclum d'enciams
Mandarina *PI

24
Espagueti amb salsa de tomàquet i carbassó
Salmó al forn amb ceba i mel
Enciam i daus de formatge fresc
Iogurt natural *Fageda

25

Minestra de verdures

(ceba, tomàquet i espinacs)

(patata, pastanaga, mongeta)

Pit de gall d'indi a la planxa
Enciam, blat de moro i olives
Iogurt natural *Fageda

Bistec de pollastre
Amb salsa de taronja i ceba
Mandarina *PI

20

21
Mongeta tendra i patata
Aletes de pollastre a l'estil Americà (Salsa
barbacoa)
Enciam, tomàquet i ou dur
Plàtan

Macarrons a la bolonyesa
Croquetes de pernil S/LL
Enciam, pinya i pipes
Gelat S/LL

26
Carbassó amb
patata i oli d'oliva
Carn magra de porc al forn
Enciam i tomàquet
Kiwi

14

Patates guisades amb espinacs

19
Crema de bròquil, patata i ceba
Daus de gall d'indi estofats
amb xampinyons
Poma *PI

Crema de carbassa i pastanaga
amb picatostes
Pizza de verdures S/LL
Enciam, tomàquet i olives
Poma *PI

13

27
Trinxat de carbassó i patata
Ous gratinats amb beixamel
Enciam, cogombre i pastanaga
Mandarina *PI

28
Arròs caldós amb verduretes
Pinxo de gall d'indi adobat
Enciam, cogombre i pastanaga
Pera *PI

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca
* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL
* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC
* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA
D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,
aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús
que s'elaboren.

MENÚ SETEMBRE 2018 - BAGES

SENSE MARISC

12
Espirals amb salsa de tomàquet i pastanaga
Bacallà a la llauna
Enciam, pastanaga i pebrot vermell
Pera *PI

17
Llenties estofades amb verdures

18
Arròs amb salsa de tomàquet i orenga
Truita francesa
Enciam, brots de soja i olives
Iogurt natural *Fageda

(ceba, pastanaga, tomàquet, pebrot)

Patates amb tomàquet al forn
Mezclum d'enciams
Mandarina *PI

24
Espagueti amb salsa de tomàquet i carbassó
Salmó al forn amb ceba i mel
Enciam, soja i daus de formatge fresc
Iogurt natural *Fageda

25

Minestra de verdures

(ceba, tomàquet i espinacs)

(patata, pastanaga, mongeta, pèsols)

Salsitxes de gall d'indi a la planxa
Enciam, blat de moro i olives
Iogurt natural *Fageda

Bistec de pollastre
Amb salsa de taronja i ceba
Mandarina *PI

20

21
Mongeta tendra i patata
Aletes de pollastre a l'estil Americà (Salsa
barbacoa)
Enciam, tomàquet i ou dur
Plàtan

Macarrons a la bolonyesa
Fingers de pollastre
Enciam, pinya i pipes
Gelat

26
Mongeta blanca guisada
Carn magra de porc al forn
Enciam i tomàquet
Kiwi

14

Cigrons guisats amb espinacs

19
Crema de bròquil, patata i ceba
Daus de gall d'indi estofats
amb xampinyons
Poma *PI

Crema de carbassa i pastanaga
amb picatostes
Pizza de verdures
Enciam, tomàquet i olives
Poma *PI

13

27
Trinxat de carbassó i patata
Ous gratinats amb beixamel
Enciam, cogombre i pastanaga
Mandarina *PI

28
Arròs caldós amb verduretes
Pinxo de gall d'indi adobat
Enciam, cogombre i pastanaga
Pera *PI

*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca
* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL
* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC
* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA
D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,
aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús
que s'elaboren.

