MENÚ MAIG 2019 - BAGES

BASAL
*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca

DILLUNS

1

DIMECRES

DIMARTS

(sofregit de ceba, pastanga, tomàquet i carn picada)

FESTIU

DILLUNS

6

7

DIMARTS

Truita de tonyina
Enciam i cogombre
Iogurt natural * Fageda

8

DIMECRES

Mongeta verda amb patata

Llenties a la Riojana

Arròs amb verduretes i cigrons

(Patates i mongetes tendres)

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet i xoriço)

(sofregit de tomàquet, ceba, pebrot i carbassó)

Llibret de pollastre arrebossat
Enciam i tomàquet
Iogurt natural * Fageda

Truia de patates i ceba
Enciam i olives
Poma *PI

Salsitxes vegeterianes
Enciam i pastanaga
Mandarina *PI

13

DIMARTS

14

Espirals a la Tonyina

Sopa de Pistons amb brou de pollastre

(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet i tonyina)

(Api, ceba, pastanaga i pollastre)

Rostit de porc amb salsa de llimona

Lluç amb sofregit de
ceba caramelitzada i tomàquet
Enciam i olives
Melò

acompanyats de poma

Enciam i blat de moro
Poma *PI

DILLUNS

DIMARTS

20

(Patates i mongetes tendres)

Mandonguilles a la jardinera
Enciam i olives
Melò

DILLUNS

21

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Bacallà amb llit de patates a la mouselina
d'all
Enciam i api
Melò

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet i formatge
amb pernil)

Truita de patata
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

22

DIJOUS

23

10

Macarrons casolans
(Sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet)

Nuggets de Pollastre
Enciam i blat de moro
Plàtan

DIVENDRES

17

Mongetes Blanques amb verduretes
(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Hamburguesa de verdures
Enciam i blat de moro
Mandarina *PI

DIVENDRES

24

Arròs amb tomàquet i carbassó

Cigrons estofades amb verduretes

amb rostes

Fideus a la cassola

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)

(sofregit de ceba, tomàquet, pebrots i carbassó)

(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet i costelles)

Truita de Tonyina
Enciam i api
Iogurt natural * Fageda

Bacallà amb salsa de tomàquet i pastanaga
Enciam i soja
Plàtan

Gall d'indi a les fines Herbes
Enciam i blat de moro
Poma *PI

28

29

Verdura Tricolor

Arròs de 5 delicies

LLenties guisades amb arròs

(Pastanaga, patata i mongeta verda)

(Pastanaga, truita, pernil dolç, pesòls i blat de moro)

(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Pollastre rostit amb suc de Citrics
Enciam, olives i tomàquet
Plàtan

Salsitxes al forn
amb Mosets de patata
Poma *PI

Varetes de verdures
Enciam i api
Mandarina *PI

30
Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Patates guisades amb daus de Tonyina
(Patates, sofregit de ceba, tomàquet, tonyina i
pebrots)

Iogurt natural * Fageda

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

16

DIVENDRES

(Carbassa, ceba i pastanaga)

DIMARTS

27

DIMECRES

9

DIJOUS

DIJOUS

(sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet amb
carbassó)

Pollastre rostit al forn amb poma
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

Risotto de verdures amb pernil

Trinxat de patata i carbassó
Botifarra amb bolets
i patates vapor
Iogurt Eco *Nadolç

Hamburguesa de vedella amb sofregit de
ceba
Enciam i tomàquet
Mandarina *PI

(sofregit de ceba, i verduretes)

15

(Patates, carbassó i formatge)

Crema de carbassa i pastanaga

Mongeta verda amb patata

DIMECRES

3

DIVENDRES
Paella de verdures

Espaguetis a la bolonyesa

Aquest mes en "Un
Món de jocs"
OCEANÍA

DILLUNS

2

DIJOUS

31
Raviolis amb salsa Matriciana
(Sofregit de ceba, alls, tomàquet i orenga)

Truita a la francesa amb formatge
Enciam i api
Taronja *PI

Productes de proximitat

MENÚ MAIG 2019 - BAGES

NO CARN AMB PEIX
*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca

DILLUNS

DIMARTS

1

DIMECRES

DILLUNS

6

7

DIMARTS

Truita de tonyina
Enciam i cogombre
Iogurt natural * Fageda

8

DIMECRES

Mongeta verda amb patata

Llenties Guisades

Arròs amb verduretes i cigrons

(Patates i mongetes tendres)

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet)

(sofregit de tomàquet, ceba, pebrot i carbassó)

Varetes de verdures
Enciam i tomàquet
Iogurt natural * Fageda

Truia de patates i ceba
Enciam i olives
Poma *PI

Salsitxes vegeterianes
Enciam i pastanaga
Mandarina *PI

13

DIMARTS

14

Espirals a la Tonyina

Sopa de Pistons amb brou de verdures

(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet i tonyina)

(Api, ceba, pastanaga i verdures)

Bacallà amb salsa de llimona

Lluç amb sofregit de
ceba caramelitzada i tomàquet
Enciam i olives
Melò

acompanyats de poma

Enciam i blat de moro
Poma *PI

DILLUNS

DIMARTS

20

Mongeta verda amb patata
(Patates i mongetes tendres)

Mandonguilles de lluç a la jardinera
(sofregit de ceba, i verduretes)

DIJOUS

Macarrons casolans
Hamburguesa de verdures
Enciam i blat de moro
Plàtan

DIVENDRES
Mongetes Blanques amb verduretes
(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Salsitxes vegetals amb bolets
i patates vapor
Iogurt Eco *Nadolç

Truita de patata
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

Hamburguesa de verdures
Enciam i blat de moro
Mandarina *PI

DIMECRES
Arròs amb tomàquet i carbassó

Hamburguesa de verdures

Truita de Tonyina
Enciam i api
Iogurt natural * Fageda

28

22

DIJOUS
Cigrons estofades amb verduretes

(sofregit de ceba, tomàquet, pebrots i carbassó)

Bacallà amb salsa de tomàquet i
pastanaga
Enciam i soja
Plàtan

29

Arròs de 5 delicies S/C

LLenties guisades amb arròs

(Pastanaga, patata i mongeta verda)

(Pastanaga, truita, pesòls i blat de moro)

(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Bacallà amb suc de Citrics
Enciam, olives i tomàquet
Plàtan

Salsitxes vegetals al forn
amb Mosets de patata
Poma *PI

Varetes de verdures
Enciam i api
Mandarina *PI

23

DIVENDRES

(Patates, sofregit de ceba, tomàquet, tonyina i
pebrots)

D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

24

(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet)

Lluç a les fines Herbes
Enciam i blat de moro
Poma *PI

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Patates guisades amb daus de Tonyina

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

17

Fideus a la cassola amb verdures

30

Iogurt natural * Fageda

10

(Sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet)

Risotto de verdures

Verdura Tricolor

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

16

DIVENDRES

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet i formatge)

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)

DIMARTS

27

9

DIJOUS

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Bacallà amb llit de patates a la mouselina
d'all
Enciam i api
Melò

(Patates, carbassó i formatge)

amb rostes

Enciam i tomàquet
Mandarina *PI

15

Bacallà al forn amb poma
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

Trinxat de patata i carbassó

(Carbassa, ceba i pastanaga)

amb sofregit de ceba

Enciam i olives
Melò

DILLUNS

21

Crema de carbassa i pastanaga

DIMECRES

3

(sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet amb
carbassó)

(sofregit de ceba, pastanga, tomàquet)

FESTIU

DIVENDRES
Paella de verdures

Espaguetis amb tomàquet

Aquest mes en "Un
Món de jocs"
OCEANÍA

DILLUNS

2

DIJOUS

31
Espirals amb salsa Matriciana
(Sofregit de ceba, alls, tomàquet i orenga)

Truita a la francesa amb formatge
Enciam i api
Taronja *PI

Productes de proximitat

MENÚ MAIG 2019 - BAGES

1 - 2 ANYS
*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca

DILLUNS

DIMARTS

1

DIMECRES

(sofregit de ceba, pastanga, tomàquet i carn picada)

FESTIU

DILLUNS

6

7

DIMARTS

Truita de tonyina
Enciam i cogombre
Iogurt natural * Fageda

8

DIMECRES

Mongeta verda amb patata

Llenties a la Riojana

Arròs amb verduretes i cigrons

(Patates i mongetes tendres)

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet i xoriço)

(sofregit de tomàquet, ceba, pebrot i carbassó)

Llibret de pollastre arrebossat
Enciam i tomàquet
Iogurt natural * Fageda

Truia de patates i ceba
Enciam i olives
Poma *PI

Salsitxes vegeterianes
Enciam i pastanaga
Mandarina *PI

13

DIMARTS

14

Espirals a la Tonyina

Sopa de Pistons amb brou de pollastre

(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet i tonyina)

(Api, ceba, pastanaga i pollastre)

Rostit de porc amb salsa de llimona

Lluç amb sofregit de
ceba caramelitzada i tomàquet
Enciam i olives
Melò

acompanyats de poma

Enciam i blat de moro
Poma *PI

DILLUNS

DIMARTS

20

Mandonguilles a la jardinera
(sofregit de ceba, i verduretes)

Enciam i olives
Melò

DILLUNS
Verdura Tricolor
(Pastanaga, patata i mongeta verda)

Pollastre rostit amb suc de Citrics
Enciam, olives i tomàquet
Plàtan

DIMECRES
Arròs amb tomàquet i carbassó

amb rostes

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)

Hamburguesa de vedella amb sofregit de
ceba
Enciam i tomàquet
Mandarina *PI

Truita de Tonyina
Enciam i api
Iogurt natural * Fageda

DIMARTS

27

28

Arròs de 5 delicies
(Pastanaga, truita, pernil dolç, pesòls i blat de
moro)

Salsitxes al forn
amb Mosets de patata
Poma *PI

Truita de patata
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

22

DIJOUS

(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Varetes de verdures
Enciam i api
Mandarina *PI

Cigrons estofades amb verduretes
Bacallà amb salsa de tomàquet i
pastanaga
Enciam i soja
Plàtan

DIVENDRES
Macarrons casolans
Nuggets de Pollastre
Enciam i blat de moro
Plàtan

DIVENDRES

(Patates, sofregit de ceba, tomàquet, tonyina i
pebrots)

D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

17

Mongetes Blanques amb verduretes
(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Hamburguesa de verdures
Enciam i blat de moro
Mandarina *PI

DIVENDRES

24

Fideus a la cassola
(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet i costelles)

Gall d'indi a les fines Herbes
Enciam i blat de moro
Poma *PI

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Patates guisades amb daus de Tonyina
Iogurt natural * Fageda

10

(Sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet)

30

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL
* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

23

(sofregit de ceba, tomàquet, pebrots i carbassó)

29
LLenties guisades amb arròs

16

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet i formatge
amb pernil)

Botifarra amb bolets
i patates vapor
Iogurt Eco *Nadolç

21

9

DIJOUS

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Bacallà amb llit de patates a la mouselina
d'all
Enciam i api
Melò

DIJOUS

(sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet amb
carbassó)

Pollastre rostit al forn amb poma
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

Risotto de verdures amb pernil

Trinxat de patata i carbassó

(Carbassa, ceba i pastanaga)

(Patates i mongetes tendres)

15

(Patates, carbassó i formatge)

Crema de carbassa i pastanaga

Mongeta verda amb patata

DIMECRES

3

DIVENDRES
Paella de verdures

Espaguetis a la bolonyesa

Aquest mes en "Un
Món de jocs"
OCEANÍA

DILLUNS

2

DIJOUS

31
Raviolis amb salsa Matriciana
(Sofregit de ceba, alls, tomàquet i orenga)

Truita a la francesa amb formatge
Enciam i api
Taronja *PI

Productes de proximitat

MENÚ MAIG 2019 - BAGES

BASAL
*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca

DILLUNS

DIMARTS

1

DIMECRES

(sofregit de ceba, pastanga, tomàquet i carn picada)

FESTIU

DILLUNS

6

7

DIMARTS

Truita de tonyina
Enciam i cogombre
Iogurt natural * Fageda

8

DIMECRES

Mongeta verda amb patata

Llenties a la Riojana

Arròs amb verduretes i cigrons

(Patates i mongetes tendres)

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet i xoriço)

(sofregit de tomàquet, ceba, pebrot i carbassó)

Llibret de pollastre arrebossat
Enciam i tomàquet
Iogurt natural * Fageda

Truia de patates i ceba
Enciam i olives
Poma *PI

Salsitxes vegeterianes
Enciam i pastanaga
Mandarina *PI

13

DIMARTS

14

Espirals a la Tonyina

Sopa de Pistons amb brou de pollastre

(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet i tonyina)

(Api, ceba, pastanaga i pollastre)

Rostit de porc amb salsa de llimona

Lluç amb sofregit de
ceba caramelitzada i tomàquet
Enciam i olives
Melò

acompanyats de poma

Enciam i blat de moro
Poma *PI

DILLUNS

DIMARTS

20

(Patates i mongetes tendres)

Mandonguilles a la jardinera
Enciam i olives
Melò

DILLUNS

21

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Bacallà amb llit de patates a la mouselina
d'all
Enciam i api
Melò

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet i formatge
amb pernil)

Truita de patata
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

22

DIJOUS

23

10

Macarrons casolans
(Sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet)

Nuggets de Pollastre
Enciam i blat de moro
Plàtan

DIVENDRES

17

Mongetes Blanques amb verduretes
(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Hamburguesa de verdures
Enciam i blat de moro
Mandarina *PI

DIVENDRES

24

Arròs amb tomàquet i carbassó

Cigrons estofades amb verduretes

amb rostes

Fideus a la cassola

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)

(sofregit de ceba, tomàquet, pebrots i carbassó)

(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet i costelles)

Truita de Tonyina
Enciam i api
Iogurt natural * Fageda

Bacallà amb salsa de tomàquet i pastanaga
Enciam i soja
Plàtan

Gall d'indi a les fines Herbes
Enciam i blat de moro
Poma *PI

28

29

Verdura Tricolor

Arròs de 5 delicies

LLenties guisades amb arròs

(Pastanaga, patata i mongeta verda)

(Pastanaga, truita, pernil dolç, pesòls i blat de moro)

(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Pollastre rostit amb suc de Citrics
Enciam, olives i tomàquet
Plàtan

Salsitxes al forn
amb Mosets de patata
Poma *PI

Varetes de verdures
Enciam i api
Mandarina *PI

30
Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Patates guisades amb daus de Tonyina
(Patates, sofregit de ceba, tomàquet, tonyina i
pebrots)

Iogurt natural * Fageda

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

16

DIVENDRES

(Carbassa, ceba i pastanaga)

DIMARTS

27

DIMECRES

9

DIJOUS

DIJOUS

(sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet amb
carbassó)

Pollastre rostit al forn amb poma
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

Risotto de verdures amb pernil

Trinxat de patata i carbassó
Botifarra amb bolets
i patates vapor
Iogurt Eco *Nadolç

Hamburguesa de vedella amb sofregit de
ceba
Enciam i tomàquet
Mandarina *PI

(sofregit de ceba, i verduretes)

15

(Patates, carbassó i formatge)

Crema de carbassa i pastanaga

Mongeta verda amb patata

DIMECRES

3

DIVENDRES
Paella de verdures

Espaguetis a la bolonyesa

Aquest mes en "Un
Món de jocs"
OCEANÍA

DILLUNS

2

DIJOUS

31
Raviolis amb salsa Matriciana
(Sofregit de ceba, alls, tomàquet i orenga)

Truita a la francesa amb formatge
Enciam i api
Taronja *PI

Productes de proximitat

MENÚ MAIG 2019 - BAGES

NO PORC
*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca

DILLUNS

1

DIMECRES

DIMARTS

DILLUNS

6

7

DIMARTS

Truita de tonyina
Enciam i cogombre
Iogurt natural * Fageda

8

DIMECRES

Mongeta verda amb patata

Llenties Guisades

Arròs amb verduretes i cigrons

(Patates i mongetes tendres)

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet)

(sofregit de tomàquet, ceba, pebrot i carbassó)

Llibret de pollastre arrebossat
Enciam i tomàquet
Iogurt natural * Fageda

Truia de patates i ceba
Enciam i olives
Poma *PI

Salsitxes vegeterianes
Enciam i pastanaga
Mandarina *PI

13

DIMARTS

14

Espirals a la Tonyina

Sopa de Pistons amb brou de pollastre

(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet i tonyina)
Bacallà amb salsa de llimona

(Api, ceba, pastanaga i pollastre)

Lluç amb sofregit de
ceba caramelitzada i tomàquet
Enciam i olives
Melò

acompanyats de poma

Enciam i blat de moro
Poma *PI

DILLUNS

DIMARTS

20

Mongeta verda amb patata
Mandonguilles de lluç a la jardinera
(sofregit de ceba, i verduretes)

Enciam i olives
Melò

DIJOUS

Macarrons casolans
Nuggets de Pollastre
Enciam i blat de moro
Plàtan

DIVENDRES
Mongetes Blanques amb verduretes
(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Salsitxes vegetals amb bolets
i patates vapor
Iogurt Eco *Nadolç

Truita de patata
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

Hamburguesa de verdures
Enciam i blat de moro
Mandarina *PI

DIMECRES

Hamburguesa de vedella amb sofregit de
ceba
Enciam i tomàquet
Mandarina *PI

Truita de Tonyina
Enciam i api
Iogurt natural * Fageda

28

22

DIJOUS
Cigrons estofades amb verduretes

(sofregit de ceba, tomàquet, pebrots i carbassó)

Bacallà amb salsa de tomàquet i
pastanaga
Enciam i soja
Plàtan

29

Verdura Tricolor

Arròs de 5 delicies S/P

LLenties guisades amb arròs

(Pastanaga, patata i mongeta verda)

(Pastanaga, truita, pesòls i blat de moro)

(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Pollastre rostit amb suc de Citrics
Enciam, olives i tomàquet
Plàtan

Salsitxes vegetals al forn
amb Mosets de patata
Poma *PI

Varetes de verdures
Enciam i api
Mandarina *PI

23

DIVENDRES

(Patates, sofregit de ceba, tomàquet, tonyina i
pebrots)

D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

24

(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet)

Lluç a les fines Herbes
Enciam i blat de moro
Poma *PI

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Patates guisades amb daus de Tonyina

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

17

Fideus a la cassola amb verdures

30

Iogurt natural * Fageda

10

(Sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet)

Risotto de verdures

Arròs amb tomàquet i carbassó

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

16

DIVENDRES

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet i formatge)

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)

DIMARTS

9

DIJOUS

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Bacallà amb llit de patates a la mouselina
d'all
Enciam i api
Melò

(Patates, carbassó i formatge)

amb rostes

27

15

Pollastre rostit al forn amb poma
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

Trinxat de patata i carbassó

(Carbassa, ceba i pastanaga)

(Patates i mongetes tendres)

DILLUNS

21

Crema de carbassa i pastanaga

DIMECRES

3

(sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet amb
carbassó)

(sofregit de ceba, pastanga, tomàquet)

FESTIU

DIVENDRES
Paella de verdures

Espaguetis amb tomàquet

Aquest mes en "Un
Món de jocs"
OCEANÍA

DILLUNS

2

DIJOUS

31
Espirals amb salsa Matriciana
(Sofregit de ceba, alls, tomàquet i orenga)

Truita a la francesa amb formatge
Enciam i api
Taronja *PI

Productes de proximitat

MENÚ MAIG 2019 - BAGES

OVOLACTOVEGETARIÀ
*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca

DILLUNS

FESTIU
6

7

DIMARTS

8

Llenties Guisades

Arròs amb verduretes i cigrons

(Patates i mongetes tendres)

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet)

(sofregit de tomàquet, ceba, pebrot i carbassó)

Varetes de verdures
Enciam i tomàquet
Iogurt natural * Fageda

Truia de patates i ceba
Enciam i olives
Poma *PI

Salsitxes vegeterianes
Enciam i pastanaga
Mandarina *PI

13

DIMARTS

14

Espirals amb tomàquet

Sopa de Pistons amb brou de verdures

(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet)

(Api, ceba, pastanaga i verdures)

Cigrons amb salsa de llimona

Patates amb sofregit de
ceba caramelitzada i tomàquet
Enciam i olives
Melò

acompanyats de poma

Enciam i blat de moro
Poma *PI

DILLUNS

DIMARTS

20

Mongeta verda amb patata
(Patates i mongetes tendres)

Seitàn a la jardinera
(sofregit de ceba, i verduretes)

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Seitàn amb llit de patates a la mouselina d'all
Enciam i api
Melò

DIJOUS

Macarrons casolans
Hamburguesa de verdures
Enciam i blat de moro
Plàtan

DIVENDRES
Mongetes Blanques amb verduretes
(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Salsitxes vegetals amb bolets
i patates vapor
Iogurt Eco *Nadolç

Truita de patata
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

Hamburguesa de verdures
Enciam i blat de moro
Mandarina *PI

DIMECRES
Arròs amb tomàquet i carbassó

Hamburguesa de verdures

Truita a la francesa
Enciam i api
Iogurt natural * Fageda

28

22

DIJOUS
Cigrons estofades amb verduretes

(sofregit de ceba, tomàquet, pebrots i carbassó)

Formatge amb salsa de tomàquet
i pastanaga
Enciam i soja
Plàtan

29

Arròs de 5 delicies S/C

LLenties guisades amb arròs

(Pastanaga, patata i mongeta verda)

(Pastanaga, truita, pesòls i blat de moro)

(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Hamburguesa de verdures
Enciam, olives i tomàquet
Plàtan

Salsitxes vegetals al forn
amb Mosets de patata
Poma *PI

Varetes de verdures
Enciam i api
Mandarina *PI

23

DIVENDRES

(Patates, sofregit de ceba, tomàquet i pebrots)

D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

24

(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet)

Formatge a les fines Herbes
Enciam i blat de moro
Poma *PI

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Patates guisades amb verduretes

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

17

Fideus a la cassola amb verdures

30

Iogurt natural * Fageda

10

(Sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet)

Risotto de verdures

Verdura Tricolor

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

16

DIVENDRES

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet i formatge)

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)

DIMARTS

27

9

DIJOUS

(Patates, carbassó i formatge)

amb rostes

Enciam i tomàquet
Mandarina *PI

15

Cigrons i patates al forn amb poma
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

Trinxat de patata i carbassó

(Carbassa, ceba i pastanaga)

amb sofregit de ceba

Enciam i olives
Melò

DILLUNS

21

Crema de carbassa i pastanaga

DIMECRES

3

Paella de verdures

Truita a la francesa
Enciam i cogombre
Iogurt natural * Fageda

DIMECRES

DIVENDRES
(sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet amb
carbassó)

(sofregit de ceba, pastanga, tomàquet)

Mongeta verda amb patata

DILLUNS

2

DIJOUS
Espaguetis amb tomàquet

Aquest mes en "Un
Món de jocs"
OCEANÍA
DILLUNS

1

DIMECRES

DIMARTS

31
Espirals amb salsa Matriciana
(Sofregit de ceba, alls, tomàquet i orenga)

Truita a la francesa amb formatge
Enciam i api
Taronja *PI

Productes de proximitat

MENÚ MAIG 2019 - BAGES

NO PEIX
*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca

DILLUNS

FESTIU
6

7

DIMARTS

Truita a la francesa
Enciam i cogombre
Iogurt natural * Fageda

8

DIMECRES

Llenties a la Riojana

Arròs amb verduretes i cigrons

(Patates i mongetes tendres)

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet i xoriço)

(sofregit de tomàquet, ceba, pebrot i carbassó)

Llibret de pollastre arrebossat
Enciam i tomàquet
Iogurt natural * Fageda

Truia de patates i ceba
Enciam i olives
Poma *PI

Salsitxes vegeterianes
Enciam i pastanaga
Mandarina *PI

13

DIMARTS

14

Espirals amb tomàquet

Sopa de Pistons amb brou de pollastre

(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet)

(Api, ceba, pastanaga i pollastre)

Rostit de porc amb salsa de llimona

Pollastre amb sofregit de
ceba caramelitzada i tomàquet
Enciam i olives
Melò

acompanyats de poma

Enciam i blat de moro
Poma *PI

DILLUNS

DIMARTS

20

Mandonguilles a la jardinera
(sofregit de ceba, i verduretes)

Enciam i olives
Melò

DILLUNS
Verdura Tricolor
(Pastanaga, patata i mongeta verda)

Pollastre rostit amb suc de Citrics
Enciam, olives i tomàquet
Plàtan

DIMECRES
Arròs amb tomàquet i carbassó

amb rostes

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)

Hamburguesa de vedella amb sofregit de
ceba
Enciam i tomàquet
Mandarina *PI

Truita a la francesa
Enciam i api
Iogurt natural * Fageda

DIMARTS

27

28

Arròs de 5 delicies
(Pastanaga, truita, pernil dolç, pesòls i blat de
moro)

Salsitxes al forn
amb Mosets de patata
Poma *PI

Truita de patata
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

22

DIJOUS

(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Varetes de verdures
Enciam i api
Mandarina *PI

Cigrons estofades amb verduretes
Pollastre amb salsa de tomàquet i
pastanaga
Enciam i soja
Plàtan

DIVENDRES
Macarrons casolans
Nuggets de Pollastre
Enciam i blat de moro
Plàtan

DIVENDRES

(Patates, sofregit de ceba, tomàquet i pebrots)

D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

17

Mongetes Blanques amb verduretes
(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Hamburguesa de verdures
Enciam i blat de moro
Mandarina *PI

DIVENDRES

24

Fideus a la cassola
(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet i costelles)

Gall d'indi a les fines Herbes
Enciam i blat de moro
Poma *PI

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Patates guisades amb verduretes
Iogurt natural * Fageda

10

(Sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet)

30

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL
* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

23

(sofregit de ceba, tomàquet, pebrots i carbassó)

29
LLenties guisades amb arròs

16

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet i formatge
amb pernil)

Botifarra amb bolets
i patates vapor
Iogurt Eco *Nadolç

21

9

DIJOUS

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Pollastre amb llit de patates a la mouselina
d'all
Enciam i api
Melò

DIJOUS

(sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet amb
carbassó)

Pollastre rostit al forn amb poma
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

Risotto de verdures amb pernil

Trinxat de patata i carbassó

(Carbassa, ceba i pastanaga)

(Patates i mongetes tendres)

15

(Patates, carbassó i formatge)

Crema de carbassa i pastanaga

Mongeta verda amb patata

DIMECRES

3

DIVENDRES
Paella de verdures

(sofregit de ceba, pastanga, tomàquet i carn picada)

Mongeta verda amb patata

DILLUNS

2

DIJOUS
Espaguetis a la bolonyesa

Aquest mes en "Un
Món de jocs"
OCEANÍA
DILLUNS

1

DIMECRES

DIMARTS

31
Raviolis amb salsa Matriciana
(Sofregit de ceba, alls, tomàquet i orenga)

Truita a la francesa amb formatge
Enciam i api
Taronja *PI

Productes de proximitat

MENÚ MAIG 2019 - BAGES

NO OU
*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca

DILLUNS

1

DIMECRES

DIMARTS

(sofregit de ceba, pastanga, tomàquet i carn picada)

FESTIU

DILLUNS

6

7

DIMARTS

Gall d'indi a les fines herbes
Enciam i cogombre
Iogurt natural * Fageda

8

DIMECRES

Mongeta verda amb patata

Llenties a la Riojana

Arròs amb verduretes i cigrons

(Patates i mongetes tendres)

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet i xoriço)

(sofregit de tomàquet, ceba, pebrot i carbassó)

Llibret de pollastre arrebossat S/Ou
Enciam i tomàquet
Iogurt natural * Fageda

Gall d'indi al forn
Enciam i olives
Poma *PI

Formatge al forn amb salsa de tomàquet
Enciam i pastanaga
Mandarina *PI

13

DIMARTS

14

Espirals S/Ou a la Tonyina

Sopa de Pistons amb brou de pollastre

(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet i tonyina)

(Api, ceba, pastanaga i pollastre)

Rostit de porc amb salsa de llimona

Lluç amb sofregit de
ceba caramelitzada i tomàquet
Enciam i olives
Melò

acompanyats de poma

Enciam i blat de moro
Poma *PI

DILLUNS

DIMARTS

20

Mandonguilles a la jardinera
(sofregit de ceba, i verduretes)

Enciam i olives
Melò

DILLUNS

DIMECRES
Arròs amb tomàquet i carbassó

amb rostes

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)

Hamburguesa de vedella amb sofregit de
ceba
Enciam i tomàquet
Mandarina *PI

Pollastre al forn
Enciam i api
Iogurt natural * Fageda

DIMARTS

27

28

Pollastre al forn
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

22

DIJOUS

Arròs de 5 delicies S/Ou

LLenties guisades amb arròs

(Pastanaga, patata i mongeta verda)

(Pastanaga, pernil dolç, pesòls i blat de moro)

(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Pollastre rostit amb suc de Citrics
Enciam, olives i tomàquet
Plàtan

Salsitxes al forn
amb Mosets de patata
Poma *PI

Varetes de verdures
Enciam i api
Mandarina *PI

Cigrons estofades amb verduretes
Bacallà amb salsa de tomàquet i
pastanaga
Enciam i soja
Plàtan

DIVENDRES
Macarrons S/OU casolans
Nuggets de Pollastre S/Ou
Enciam i blat de moro
Plàtan

DIVENDRES

(Patates, sofregit de ceba, tomàquet, tonyina i
pebrots)

D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

17

Mongetes Blanques amb verduretes
(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Hamburguesa de verdures
Enciam i blat de moro
Mandarina *PI

DIVENDRES

24

Fideus S/Ou a la cassola
(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet i costelles)

Gall d'indi a les fines Herbes
Enciam i blat de moro
Poma *PI

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Patates guisades amb daus de Tonyina
Iogurt natural * Fageda

10

(Sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet)

30

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL
* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

23

(sofregit de ceba, tomàquet, pebrots i carbassó)

29

Verdura Tricolor

16

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet i formatge
amb pernil)

Botifarra amb bolets
i patates vapor
Iogurt Eco *Nadolç

21

9

DIJOUS

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Bacallà amb llit de patates a la mouselina
d'all
Enciam i api
Melò

DIJOUS

(sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet amb
carbassó)

Pollastre rostit al forn amb poma
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

Risotto de verdures amb pernil

Trinxat de patata i carbassó

(Carbassa, ceba i pastanaga)

(Patates i mongetes tendres)

15

(Patates, carbassó i formatge)

Crema de carbassa i pastanaga

Mongeta verda amb patata

DIMECRES

3

DIVENDRES
Paella de verdures

Espaguetis S/Ou a la bolonyesa

Aquest mes en "Un
Món de jocs"
OCEANÍA

DILLUNS

2

DIJOUS

31
Espirals amb salsa Matriciana
(Sofregit de ceba, alls, tomàquet i orenga)

Pollastre amb formatge
Enciam i api
Taronja *PI

Productes de proximitat

MENÚ MAIG 2019 - BAGES

NO GLUTEN
*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca

DILLUNS

1

DIMECRES

DIMARTS

(sofregit de ceba, pastanga, tomàquet i carn picada)

FESTIU

DILLUNS

6

7

DIMARTS

Truita de tonyina
Enciam i cogombre
Iogurt natural * Fageda

8

DIMECRES

Mongeta verda amb patata

Llenties a la Riojana

Arròs amb verduretes i cigrons

(Patates i mongetes tendres)

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet i xoriço)

(sofregit de tomàquet, ceba, pebrot i carbassó)

Fingers de Pollastre
Enciam i tomàquet
Iogurt natural * Fageda

Truia de patates i ceba
Enciam i olives
Poma *PI

Salsitxes vegeterianes
Enciam i pastanaga
Mandarina *PI

13

Espirals S/Ou a la Tonyina
(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet i tonyina)

DIMARTS

Trinxat de patata i carbassó
(Patates, carbassó i formatge)

Lluç amb sofregit de
ceba caramelitzada i tomàquet
Enciam i olives
Melò

Botifarra amb bolets
i patates vapor
Iogurt Eco *Nadolç

acompanyats de poma

Enciam i blat de moro
Poma *PI

DIMARTS

20

Mandonguilles a la jardinera
(sofregit de ceba, i verduretes)

Enciam i olives
Melò

Verdura Tricolor
(Pastanaga, patata i mongeta verda)

Pollastre rostit amb suc de Citrics
Enciam, olives i tomàquet
Plàtan

DIMECRES

(Carbassa, ceba i pastanaga)

Arròs amb tomàquet i carbassó

amb rostes

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)

Hamburguesa de vedella amb sofregit de
ceba
Enciam i tomàquet
Mandarina *PI

Truita de Tonyina
Enciam i api
Iogurt natural * Fageda

(Patates i mongetes tendres)

DILLUNS

21

Crema de carbassa i pastanaga

Mongeta verda amb patata

DIMECRES

(Api, ceba, pastanaga i pollastre)

Rostit de porc amb salsa de llimona

DILLUNS

14

Sopa de Pistons S/Ou amb brou de
pollastre

DIMARTS

27

28

Arròs de 5 delicies
(Pastanaga, truita, pernil dolç, pesòls i blat de
moro)

Salsitxes al forn
amb Mosets de patata
Poma *PI

15

(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Formatge al forn
Enciam i api
Mandarina *PI

Truita de patata
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

DIJOUS

23

Cigrons estofades amb verduretes
(sofregit de ceba, tomàquet, pebrots i carbassó)

Bacallà amb salsa de tomàquet i
pastanaga
Enciam i soja
Plàtan

DIVENDRES
Macarrons S/G casolans
Fingers de Pollastre
Enciam i blat de moro
Plàtan

DIVENDRES

(Patates, sofregit de ceba, tomàquet, tonyina i
pebrots)

D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

17

Mongetes Blanques amb verduretes
(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Hamburguesa de verdures S/G
Enciam i blat de moro
Mandarina *PI

DIVENDRES

24

Fideus S/G a la cassola
(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet i costelles)

Gall d'indi a les fines Herbes
Enciam i blat de moro
Poma *PI

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Patates guisades amb daus de Tonyina
Iogurt natural * Fageda

10

(Sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet)

30

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL
* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

16

Risotto de verdures amb pernil

29
LLenties guisades amb arròs

9

DIJOUS

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet i formatge
amb pernil)

22

(sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet amb
carbassó)

Pollastre rostit al forn amb poma
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Bacallà amb llit de patates a la mouselina
d'all
Enciam i api
Melò

DIJOUS

3

DIVENDRES
Paella de verdures

Espaguetis S/G a la bolonyesa

Aquest mes en "Un
Món de jocs"
OCEANÍA

DILLUNS

2

DIJOUS

31
Macarrrons S/G amb salsa Matriciana
(Sofregit de ceba, alls, tomàquet i orenga)

Truita a la francesa amb formatge
Enciam i api
Taronja *PI

Productes de proximitat

MENÚ MAIG 2019 - BAGES

NO LACTOSA
*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca

DILLUNS

1

DIMECRES

DIMARTS

(sofregit de ceba, pastanga, tomàquet i carn picada)

FESTIU

DILLUNS

6

7

DIMARTS

Truita de tonyina
Enciam i cogombre
Iogurt s/Lactosa * Kaiku

8

DIMECRES

Mongeta verda amb patata

Llenties a la Riojana

Arròs amb verduretes i cigrons

(Patates i mongetes tendres)

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet i xoriço)

(sofregit de tomàquet, ceba, pebrot i carbassó)

Fingers de Pollastre
Enciam i tomàquet
Iogurt s/Lactosa * Kaiku

Truia de patates i ceba
Enciam i olives
Poma *PI

Salsitxes vegeterianes
Enciam i pastanaga
Mandarina *PI

13

DIMARTS

14

Espirals a la Tonyina

Sopa de Pistons amb brou de pollastre

(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet i tonyina)

(Api, ceba, pastanaga i pollastre)

Rostit de porc amb salsa de llimona

Lluç amb sofregit de
ceba caramelitzada i tomàquet
Enciam i olives
Melò

acompanyats de poma

Enciam i blat de moro
Poma *PI

DILLUNS

DIMARTS

20

Mongeta verda amb patata
Mandonguilles a la jardinera
(sofregit de ceba, i verduretes)

Enciam i olives
Melò

Verdura Tricolor
(Pastanaga, patata i mongeta verda)

Pollastre rostit amb suc de Citrics
Enciam, olives i tomàquet
Plàtan

Fingers de Pollastre
Enciam i blat de moro
Plàtan

DIVENDRES

(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Truita de patata
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

Hamburguesa de verdures S/L
Enciam i blat de moro
Mandarina *PI

DIMECRES

28

22

DIJOUS
Cigrons estofades amb verduretes
Bacallà amb salsa de tomàquet i
pastanaga
Enciam i soja
Plàtan

29
LLenties guisades amb arròs
(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Seitàn amb salsa de tomàquet
Enciam i api
Mandarina *PI

23

(sofregit de ceba, tomàquet, pebrots i carbassó)

DIVENDRES

(Patates, sofregit de ceba, tomàquet, tonyina i
pebrots)

D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

24

Fideus a la cassola
Gall d'indi a les fines Herbes
Enciam i blat de moro
Poma *PI

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Patates guisades amb daus de Tonyina
Iogurt s/Lactosa * Kaiku

17

(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet i costelles)

30

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL
* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

Macarrons casolans

Botifarra amb bolets
i patates vapor
Iogurt s/Lactosa * Kaiku

Truita de Tonyina
Enciam i api
Iogurt s/Lactosa * Kaiku

Salsitxes al forn
amb Mosets de patata
Poma *PI

16

10

(Sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet)

Mongetes Blanques amb verduretes

Hamburguesa de vedella amb sofregit de
ceba
Enciam i tomàquet
Mandarina *PI

Arròs de 5 delicies

DIJOUS

DIVENDRES

Risotto de verdures amb pernil S/L

Arròs amb tomàquet i carbassó

(Pastanaga, truita, pernil dolç, pesòls i blat de
moro)

9

DIJOUS

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Bacallà amb llit de patates a la mouselina
d'all
Enciam i api
Melò

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet amb pernil)

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)

DIMARTS

Pollastre rostit al forn amb poma
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

(Patates, carbassó)

amb rostes

27

15

(sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet amb
carbassó)

Trinxat de patata i carbassó S/L

(Carbassa, ceba i pastanaga)

(Patates i mongetes tendres)

DILLUNS

21

Crema de carbassa i pastanaga

DIMECRES

3

DIVENDRES
Paella de verdures

Espaguetis a la bolonyesa

Aquest mes en "Un
Món de jocs"
OCEANÍA

DILLUNS

2

DIJOUS

31
Espirals amb salsa Matriciana
(Sofregit de ceba, alls, tomàquet i orenga)

Truita a la francesa
Enciam i api
Taronja *PI

Productes de proximitat

MENÚ MAIG 2019 - BAGES

NO PLV NO VEDELLA
*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca

DILLUNS

1

DIMECRES

DIMARTS

2

DIJOUS

Paella de verdures

Espaguetis amb Tomàquet

Aquest mes en "Un
Món de jocs"
OCEANÍA
DILLUNS

6

7

DIMARTS

(sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet amb
carbassó)

(sofregit de ceba, pastanga, tomàquet)

FESTIU

Truita de tonyina
Enciam i cogombre
Iogurt de Soja

8

DIMECRES

Pollastre rostit al forn amb poma
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

9

DIJOUS
Crema de carbassó i carbassa

Mongeta verda amb patata

Llenties a la Riojana

Arròs amb verduretes i cigrons

amb rostes

(Patates i mongetes tendres)

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet i xoriço)

(sofregit de tomàquet, ceba, pebrot i carbassó)

Fingers de Pollastre
Enciam i tomàquet
Iogurt de Soja

Truia de patates i ceba
Enciam i olives
Poma *PI

Salsitxes vegeterianes
Enciam i pastanaga
Mandarina *PI

Bacallà amb llit de patates
a la mouselina d'all
Enciam i api
Melò

DILLUNS

13

DIMARTS

14

Espirals a la Tonyina

Sopa de Pistons amb brou de pollastre

(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet i tonyina)

(Api, ceba, pastanaga i pollastre)

Rostit de porc amb salsa de llimona

Lluç amb sofregit de
ceba caramelitzada i tomàquet
Enciam i olives
Melò

acompanyats de poma

Enciam i blat de moro
Poma *PI

DILLUNS

DIMARTS

20

Mongeta verda amb patata
(Patates i mongetes tendres)

Mandonguilles de lluç a la jardinera
(sofregit de ceba, i verduretes)

Enciam i olives
Melò

DILLUNS
Verdura Tricolor
(Pastanaga, patata i mongeta verda)

Pollastre rostit amb suc de Citrics
Enciam, olives i tomàquet
Plàtan

21

Crema de carbassa i pastanaga

16

DIVENDRES

(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Botifarra amb bolets
i patates vapor
Iogurt de Soja

Truita de patata
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

Hamburguesa de verdures S/PLV
Enciam i blat de moro
Mandarina *PI

DIMECRES

Hamburguesa de Pollastre
amb sofregit de ceba
Enciam i tomàquet
Mandarina *PI

Truita de Tonyina
Enciam i api
Iogurt de Soja

28

22

DIJOUS

LLenties guisades amb arròs
(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Seitàn amb salsa de tomàquet
Enciam i api
Mandarina *PI

23

Cigrons estofades amb verduretes
Bacallà amb salsa de tomàquet i
pastanaga
Enciam i soja
Plàtan

29

DIVENDRES
Fideus a la cassola
Gall d'indi a les fines Herbes
Enciam i blat de moro
Poma *PI

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Patates guisades amb daus de Tonyina
(Patates, sofregit de ceba, tomàquet, tonyina i
pebrots)

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

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.

24

(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet i costelles)

30

Iogurt de Soja

17

Mongetes Blanques amb verduretes

(sofregit de ceba, tomàquet, pebrots i carbassó)

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC
* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

Fingers de Pollastre
Enciam i blat de moro
Plàtan

Risotto de verdures amb pernil S/L

Arròs amb tomàquet i carbassó

Salsitxes al forn
amb Mosets de patata
Poma *PI

Macarrons casolans

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet amb pernil)

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)

Arròs de 5 delicies

DIJOUS

10

(Sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet)

(Patates, carbassó)

amb rostes

(Pastanaga, truita, pernil dolç, pesòls i blat de
moro)

15

DIVENDRES

Trinxat de patata i carbassó S/L

(Carbassa, ceba i pastanaga)

DIMARTS

27

DIMECRES

3

DIVENDRES

31
Espirals amb salsa Matriciana
(Sofregit de ceba, alls, tomàquet i orenga)

Truita a la francesa
Enciam i api
Taronja *PI

Productes de proximitat

MENÚ MAIG 2019 - BAGES

NO PLV SI VEDELLA
*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca

DILLUNS

1

DIMECRES

DIMARTS

2

DIJOUS

Paella de verdures

Espaguetis amb Tomàquet

Aquest mes en "Un
Món de jocs"
OCEANÍA
DILLUNS

6

7

DIMARTS

(sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet amb
carbassó)

(sofregit de ceba, pastanga, tomàquet)

FESTIU

Truita de tonyina
Enciam i cogombre
Iogurt de Soja

8

DIMECRES

Pollastre rostit al forn amb poma
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

9

DIJOUS
Crema de carbassó i carbassa

Mongeta verda amb patata

Llenties a la Riojana

Arròs amb verduretes i cigrons

amb rostes

(Patates i mongetes tendres)

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet i xoriço)

(sofregit de tomàquet, ceba, pebrot i carbassó)

Fingers de Pollastre
Enciam i tomàquet
Iogurt de Soja

Truia de patates i ceba
Enciam i olives
Poma *PI

Salsitxes vegeterianes
Enciam i pastanaga
Mandarina *PI

Bacallà amb llit de patates
a la mouselina d'all
Enciam i api
Melò

DILLUNS

13

DIMARTS

14

Espirals a la Tonyina

Sopa de Pistons amb brou de pollastre

(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet i tonyina)

(Api, ceba, pastanaga i pollastre)

Rostit de porc amb salsa de llimona

Lluç amb sofregit de
ceba caramelitzada i tomàquet
Enciam i olives
Melò

acompanyats de poma

Enciam i blat de moro
Poma *PI

DILLUNS

DIMARTS

20

Mongeta verda amb patata
Mandonguilles a la jardinera
(sofregit de ceba, i verduretes)

Enciam i olives
Melò

Verdura Tricolor
(Pastanaga, patata i mongeta verda)

Pollastre rostit amb suc de Citrics
Enciam, olives i tomàquet
Plàtan

(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Hamburguesa de verdures S/PLV
Enciam i blat de moro
Mandarina *PI

DIMECRES

28

22

DIJOUS

LLenties guisades amb arròs
(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Seitàn amb salsa de tomàquet
Enciam i api
Mandarina *PI

23

Cigrons estofades amb verduretes
Bacallà amb salsa de tomàquet i
pastanaga
Enciam i soja
Plàtan

29

DIVENDRES
Fideus a la cassola
Gall d'indi a les fines Herbes
Enciam i blat de moro
Poma *PI

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Patates guisades amb daus de Tonyina
(Patates, sofregit de ceba, tomàquet, tonyina i
pebrots)

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

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.

24

(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet i costelles)

30

Iogurt de Soja

17

Mongetes Blanques amb verduretes

(sofregit de ceba, tomàquet, pebrots i carbassó)

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC
* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

DIVENDRES

Truita de patata
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

Truita de Tonyina
Enciam i api
Iogurt de Soja

Salsitxes al forn
amb Mosets de patata
Poma *PI

16

Botifarra amb bolets
i patates vapor
Iogurt de Soja

Hamburguesa de vedella amb sofregit de
ceba
Enciam i tomàquet
Mandarina *PI

Arròs de 5 delicies

Fingers de Pollastre
Enciam i blat de moro
Plàtan

Risotto de verdures amb pernil S/L

Arròs amb tomàquet i carbassó

(Pastanaga, truita, pernil dolç, pesòls i blat de
moro)

Macarrons casolans

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet amb pernil)

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)

DIMARTS

DIJOUS

10

(Sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet)

(Patates, carbassó)

amb rostes

27

15

DIVENDRES

Trinxat de patata i carbassó S/L

(Carbassa, ceba i pastanaga)

(Patates i mongetes tendres)

DILLUNS

21

Crema de carbassa i pastanaga

DIMECRES

3

DIVENDRES

31
Espirals amb salsa Matriciana
(Sofregit de ceba, alls, tomàquet i orenga)

Truita a la francesa
Enciam i api
Taronja *PI

Productes de proximitat

MENÚ MAIG 2019 - BAGES

NO FRUITS SECS
*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca

DILLUNS

1

DIMECRES

DIMARTS

(sofregit de ceba, pastanga, tomàquet i carn picada)

FESTIU

DILLUNS

6

7

DIMARTS

Truita de tonyina
Enciam i cogombre
Iogurt natural * Fageda

8

DIMECRES

Mongeta verda amb patata

Llenties a la Riojana

Arròs amb verduretes i cigrons

(Patates i mongetes tendres)

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet i xoriço)

(sofregit de tomàquet, ceba, pebrot i carbassó)

Llibret de pollastre arrebossat
Enciam i tomàquet
Iogurt natural * Fageda

Truia de patates i ceba
Enciam i olives
Poma *PI

Salsitxes vegeterianes
Enciam i pastanaga
Mandarina *PI

13

DIMARTS

14

Espirals a la Tonyina

Sopa de Pistons amb brou de pollastre

(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet i tonyina)

(Api, ceba, pastanaga i pollastre)

Rostit de porc amb salsa de llimona

Lluç amb sofregit de
ceba caramelitzada i tomàquet
Enciam i olives
Melò

acompanyats de poma

Enciam i blat de moro
Poma *PI

DILLUNS

DIMARTS

20

Mandonguilles a la jardinera
(sofregit de ceba, i verduretes)

Enciam i olives
Melò

DILLUNS
Verdura Tricolor
(Pastanaga, patata i mongeta verda)

Pollastre rostit amb suc de Citrics
Enciam, olives i tomàquet
Plàtan

DIMECRES
Arròs amb tomàquet i carbassó

amb rostes

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)

Hamburguesa de vedella amb sofregit de
ceba
Enciam i tomàquet
Mandarina *PI

Truita de Tonyina
Enciam i api
Iogurt natural * Fageda

DIMARTS

27

28

Arròs de 5 delicies
(Pastanaga, truita, pernil dolç, pesòls i blat de
moro)

Salsitxes al forn
amb Mosets de patata
Poma *PI

Truita de patata
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

22

DIJOUS

(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Varetes de verdures
Enciam i api
Mandarina *PI

Cigrons estofades amb verduretes
Bacallà amb salsa de tomàquet i
pastanaga
Enciam i soja
Plàtan

DIVENDRES
Macarrons casolans
Nuggets de Pollastre
Enciam i blat de moro
Plàtan

DIVENDRES

(Patates, sofregit de ceba, tomàquet, tonyina i
pebrots)

D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

17

Mongetes Blanques amb verduretes
(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Hamburguesa de verdures
Enciam i blat de moro
Mandarina *PI

DIVENDRES

24

Fideus a la cassola
(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet i costelles)

Gall d'indi a les fines Herbes
Enciam i blat de moro
Poma *PI

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Patates guisades amb daus de Tonyina
Iogurt natural * Fageda

10

(Sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet)

30

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL
* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

23

(sofregit de ceba, tomàquet, pebrots i carbassó)

29
LLenties guisades amb arròs

16

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet i formatge
amb pernil)

Botifarra amb bolets
i patates vapor
Iogurt Eco *Nadolç

21

9

DIJOUS

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Bacallà amb llit de patates a la mouselina
d'all
Enciam i api
Melò

DIJOUS

(sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet amb
carbassó)

Pollastre rostit al forn amb poma
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

Risotto de verdures amb pernil

Trinxat de patata i carbassó

(Carbassa, ceba i pastanaga)

(Patates i mongetes tendres)

15

(Patates, carbassó i formatge)

Crema de carbassa i pastanaga

Mongeta verda amb patata

DIMECRES

3

DIVENDRES
Paella de verdures

Espaguetis a la bolonyesa

Aquest mes en "Un
Món de jocs"
OCEANÍA

DILLUNS

2

DIJOUS

31
Raviolis amb salsa Matriciana
(Sofregit de ceba, alls, tomàquet i orenga)

Truita a la francesa amb formatge
Enciam i api
Taronja *PI

Productes de proximitat

MENÚ MAIG 2019 - BAGES

NO LLEGUMS
*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca

DILLUNS

1

DIMECRES

DIMARTS

(sofregit de ceba, pastanga, tomàquet i carn picada)

FESTIU

DILLUNS

6

7

DIMARTS

Truita de tonyina
Enciam i cogombre
Iogurt natural * Fageda

8

DIMECRES

Mongeta verda amb patata

Patates a la Riojana

Arròs amb verduretes i cigrons

(Patates i mongetes tendres)

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet i xoriço)

(sofregit de tomàquet, ceba, pebrot i carbassó)

Fingers de Pollastre
Enciam i tomàquet
Iogurt de Soja

Truia de patates i ceba
Enciam i olives
Poma *PI

Salsitxes vegeterianes
Enciam i pastanaga
Mandarina *PI

13

DIMARTS

14

Espirals a la Tonyina

Sopa de Pistons amb brou de pollastre

(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet i tonyina)

(Api, ceba, pastanaga i pollastre)

Rostit de porc amb salsa de llimona

Lluç amb sofregit de
ceba caramelitzada i tomàquet
Enciam i olives
Melò

acompanyats de poma

Enciam i blat de moro
Poma *PI

DILLUNS

DIMARTS

20

Mandonguilles a la jardinera
(sofregit de ceba, i verduretes)

Enciam i olives
Melò

DILLUNS

DIMECRES
Arròs amb tomàquet i carbassó

amb rostes

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)

Hamburguesa de vedella amb sofregit de
ceba
Enciam i tomàquet
Mandarina *PI

Truita de Tonyina
Enciam i api
Iogurt natural * Fageda

DIMARTS

27

28

Truita de patata
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

22

DIJOUS

Arròs de 5 delicies S/LL

Patates guisades amb arròs

(Pastanaga, patata i mongeta verda)

(Pastanaga, truita, pernil dolç i blat de moro)

(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Pollastre rostit amb suc de Citrics
Enciam, olives i tomàquet
Plàtan

Salsitxes al forn
amb Mosets de patata
Poma *PI

Formatge al forn
Enciam i api
Mandarina *PI

Patates estofades amb verduretes
Bacallà amb salsa de tomàquet i
pastanaga
Enciam i olives
Plàtan

DIVENDRES
Macarrons casolans
Fingers de Pollastre
Enciam i blat de moro
Plàtan

DIVENDRES

(Patates, sofregit de ceba, tomàquet, tonyina i
pebrots)

D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

17

Patates amb verduretes
(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Hamburguesa de verdures
Enciam i blat de moro
Mandarina *PI

DIVENDRES

24

Fideus a la cassola
(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet i costelles)

Gall d'indi a les fines Herbes
Enciam i blat de moro
Poma *PI

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Patates guisades amb daus de Tonyina
Iogurt natural * Fageda

10

(Sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet)

30

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL
* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

23

(sofregit de ceba, tomàquet, pebrots i carbassó)

29

Verdura Tricolor

16

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet i formatge
amb pernil)

Botifarra amb bolets
i patates vapor
Iogurt Eco *Nadolç

21

9

DIJOUS

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Bacallà amb llit de patates a la mouselina
d'all
Enciam i api
Melò

DIJOUS

(sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet amb
carbassó)

Pollastre rostit al forn amb poma
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

Risotto de verdures amb pernil

Trinxat de patata i carbassó

(Carbassa, ceba i pastanaga)

(Patates i mongetes tendres)

15

(Patates, carbassó i formatge)

Crema de carbassa i pastanaga

Mongeta verda amb patata

DIMECRES

3

DIVENDRES
Paella de verdures

Espaguetis a la bolonyesa

Aquest mes en "Un
Món de jocs"
OCEANÍA

DILLUNS

2

DIJOUS

31
Raviolis amb salsa Matriciana S/LL
(Sofregit de ceba, alls, tomàquet i orenga)

Truita a la francesa amb formatge
Enciam i api
Taronja *PI

Productes de proximitat

MENÚ MAIG 2019 - BAGES

SENSE MARISC
*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca

DILLUNS

1

DIMECRES

DIMARTS

(sofregit de ceba, pastanga, tomàquet i carn picada)

FESTIU

DILLUNS

6

7

DIMARTS

Truita de tonyina
Enciam i cogombre
Iogurt natural * Fageda

8

DIMECRES

Mongeta verda amb patata

Llenties a la Riojana

Arròs amb verduretes i cigrons

(Patates i mongetes tendres)

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet i xoriço)

(sofregit de tomàquet, ceba, pebrot i carbassó)

Llibret de pollastre arrebossat
Enciam i tomàquet
Iogurt natural * Fageda

Truia de patates i ceba
Enciam i olives
Poma *PI

Salsitxes vegeterianes
Enciam i pastanaga
Mandarina *PI

13

DIMARTS

14

Espirals a la Tonyina

Sopa de Pistons amb brou de pollastre

(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet i tonyina)

(Api, ceba, pastanaga i pollastre)

Rostit de porc amb salsa de llimona

Lluç amb sogregit de
ceba caramelitzada i tomàquet
Enciam i olives
Melò

acompanyats de poma

Enciam i blat de moro
Poma *PI

DILLUNS

DIMARTS

20

Mandonguilles a la jardinera
(sofregit de ceba, i verduretes)

Enciam i olives
Melò

DILLUNS
Verdura Tricolor
(Pastanaga, patata i mongeta verda)

Pollastre rostit amb suc de Citrics
Enciam, olives i tomàquet
Plàtan

DIMECRES
Arròs amb tomàquet i carbassó

amb rostes

(sofregit de ceba, tomàquet i carbassó)

Hamburguesa de vedella amb sofregit de
ceba
Enciam i tomàquet
Mandarina *PI

Truita de Tonyina
Enciam i api
Iogurt natural * Fageda

DIMARTS

27

28

Arròs de 5 delicies
(Pastanaga, truita, pernil dolç, pesòls i blat de
moro)

Salsitxes al forn
amb Mosets de patata
Poma *PI

Truita de patata
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

22

DIJOUS

(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Varetes de verdures
Enciam i api
Mandarina *PI

Cigrons estofades amb verduretes
Bacallà amb salsa de tomàquet i
pastanaga
Enciam i soja
Plàtan

DIVENDRES
Macarrons casolans
Nuggets de Pollastre
Enciam i blat de moro
Plàtan

DIVENDRES

(Patates, sofregit de ceba, tomàquet, tonyina i
pebrots)

D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

17

Mongetes Blanques amb verduretes
(sofregit de ceba, pastanga i tomàquet)

Hamburguesa de verdures
Enciam i blat de moro
Mandarina *PI

DIVENDRES

24

Fideus a la cassola
(Sofregit de ceba, pebrots, tomàquet i costelles)

Gall d'indi a les fines Herbes
Enciam i blat de moro
Poma *PI

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Patates guisades amb daus de Tonyina
Iogurt natural * Fageda

10

(Sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet)

30

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL
* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

23

(sofregit de ceba, tomàquet, pebrots i carbassó)

29
LLenties guisades amb arròs

16

(sofregit de ceba, pastanaga, tomàquet i formatge
amb pernil)

Botifarra amb bolets
i patates vapor
Iogurt Eco *Nadolç

21

9

DIJOUS

Crema de carbassó i carbassa
amb rostes
Bacallà amb llit de patates a la mouselina
d'all
Enciam i api
Melò

DIJOUS

(sofregit de ceba, pastanaga i tomàquet amb
carbassó)

Pollastre rostit al forn amb poma
Enciam i pastanaga
Taronja *PI

Risotto de verdures amb pernil

Trinxat de patata i carbassó

(Carbassa, ceba i pastanaga)

(Patates i mongetes tendres)

15

(Patates, carbassó i formatge)

Crema de carbassa i pastanaga

Mongeta verda amb patata

DIMECRES

3

DIVENDRES
Paella de verdures

Espaguetis a la bolonyesa

Aquest mes en "Un
Món de jocs"
OCEANÍA

DILLUNS

2

DIJOUS

31
Raviolis amb salsa Matriciana
(Sofregit de ceba, alls, tomàquet i orenga)

Truita a la francesa amb formatge
Enciam i api
Taronja *PI

Productes de proximitat

MENÚ MAIG 2019 - BAGES

TRITURAT AMB LLEGUMS
*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca

DIMECRES

DIMARTS

1

DIJOUS

2

Crema de pastanaga, mongeta verda i
ceba
amb Gall d'indi
Puré de fruita amb Taronja *PI

Puré de patata, bledes i carbassó

FESTIU
DILLUNS

6

Crema de minestra de verdures, cigrons
amb Pollastre
Iogurt natural *Fageda

DILLUNS

DIMARTS

DIMARTS

20

Brou amb pasta i cigrons
(Pollastre, api, porro, pastanga i ceba)

14

DIMARTS

DIMECRES

21

DIMECRES

i Vedella
Puré de fruita amb Poma *PI

amb Bacallà
Enciam i cogombre
Mandarina *PI

8

DIJOUS

15

DIJOUS

16

Puré de sèmola
d'arròs, carbassó, llenties, mongeta tendra
i pastanaga amb Gall d'indi
Iogurt Eco *Nadolç

22

DIJOUS

DIVENDRES

10

Puré de sèmola
d'arròs, carbassó, mongeta tendra i porro
amb Bacallà
Puré de fruita amb Melò

Crema de pastanaga, carbassó i ceba
amb Pollastre
Puré de fruita amb Taronja *PI

23

DIVENDRES

17

Puré de mongeta verda
patata, pastanaga
amb Pollastre
Puré de fruita amb Mandarina *PI

DIVENDRES

Puré de carbassa, carbassó, porro,
mongeta tendra
i pastanaga amb Gall d'indi
Puré de fruita amb Poma *PI

Puré de carbassa
patata, pastanaga
amb Lluç
Puré de fruita amb Taronja *PI

Crema de minestra de verdures, ceba
i patata amb Pollastre
Puré de fruita amb Plàtan

Puré de carbassa, carbassó, porro,
mongeta tendra
i pastanaga amb Lluç
Puré de fruita amb Melò

Puré de sèmola
d'arròs, mongeta tendra i porro
amb Gall d'indi
Puré de fruita amb Pera *PI

24

28

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

D'acord amb el reglament (UE) 1169/20111 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011,

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC

aquest establiment disposa de la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els menús que s'elaboren.

* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

9

Crema de minestra de verdures, ceba
patata i llenties amb pollastre
Puré de fruita amb Plàtan

Minestra de verdures
(Patates, pèsols, mongeta tendra i pastanga)

amb Carn magra
Iogurt natural *Fageda

Puré de carbassó, ceba i patata
amb Bacallà
Puré de fruita amb Taronja *PI

Puré de Pastanaga
patata, carbassó i tomàquet
amb Magra de porc
Iogurt natural *Fageda

27

DIMECRES

(ceba, tomàquet)

Puré de carbassa
patata, pastanaga
amb Lluç
Puré de fruita amb Mandarina *PI

Puré de patata, carbassó, mongeta
tendra i pastanaga amb Pollastre
Puré de fruita amb Pera *PI

Puré de sèmola
d'arròs, porro, mongeta tendra
i pastanaga amb Salmò
Puré de fruita amb Pera *PI

DILLUNS

7

Puré de carbassó, tomàquet i arròs
amb Gall d'indi
Puré de fruita amb Poma *PI

13

Puré de sèmola
d'arròs, carbassó, porro, bledes
i pastanaga amb Lluç
Puré de fruita amb Plàtan

DILLUNS

DIMARTS

3

DIVENDRES

Productes de proximitat

MENÚ MAIG 2019 - BAGES

TRITURAT SENSE LLEGUM
*Tots els menús van acompanyats amb aigua i pa produït a la comarca

DIMECRES

DIMARTS

1

DIJOUS

2

Crema de pastanaga, mongeta verda i
ceba
amb Gall d'indi
Puré de fruita amb Taronja *PI

Puré de patata, bledes i carbassó

FESTIU
DILLUNS

6

Crema de minestra de verdures, patata
amb Pollastre
Iogurt natural *Fageda

DILLUNS

DIMARTS

DIMARTS

20

Brou amb pasta
(Pollastre, api, porro, pastanga i ceba)

14

DIMARTS

DIMECRES

21

DIMECRES

i Vedella
Puré de fruita amb Poma *PI

amb Bacallà
Enciam i cogombre
Mandarina *PI

8

DIJOUS

15

DIJOUS

16

Puré de sèmola
d'arròs, carbassó, porro, mongeta tendra
i pastanaga amb Gall d'indi
Iogurt Eco *Nadolç

22

DIJOUS

DIVENDRES

23

DIVENDRES

DIVENDRES
Puré de carbassa
patata, pastanaga
amb Lluç
Puré de fruita amb Taronja *PI

Crema de minestra de verdures, ceba
i patata amb Pollastre
Puré de fruita amb Plàtan

Puré de carbassa, carbassó, porro,
mongeta tendra
i pastanaga amb Lluç
Puré de fruita amb Melò

Puré de sèmola
d'arròs, mongeta tendra i porro
amb Gall d'indi
Puré de fruita amb Pera *PI

28

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.

17

Puré de mongeta verda
patata, pastanaga
amb Pollastre
Puré de fruita amb Mandarina *PI

Puré de carbassa, carbassó, porro,
mongeta tendra
i pastanaga amb Gall d'indi
Puré de fruita amb Poma *PI

* EN VERD EL DIA DE PROTEÏNA VEGETAL

10

Puré de sèmola
d'arròs, carbassó, mongeta tendra i porro
amb Bacallà
Puré de fruita amb Melò

Crema de pastanaga, carbassó i ceba
amb Pollastre
Puré de fruita amb Taronja *PI

* EN BLAU PRODUCTE ECOLÒGIC
* EN TARONJA PRODUCTE DE PRODUCCIÓ INTEGRADA

9

Crema de minestra de verdures, ceba
i patata amb pollastre
Puré de fruita amb Plàtan

Minestra de verdures
(Patates, pèsols, mongeta tendra i pastanga)

amb Carn magra
Iogurt natural *Fageda

Puré de carbassó, ceba i patata
amb Bacallà
Puré de fruita amb Taronja *PI

Puré de Pastanaga
patata, carbassó i tomàquet
amb Magra de porc
Iogurt natural *Fageda

27

DIMECRES

(ceba, tomàquet)

Puré de carbassa
patata, pastanaga
amb Lluç
Puré de fruita amb Mandarina *PI

Puré de patata, carbassó, mongeta
tendra i pastanaga amb Pollastre
Puré de fruita amb Pera *PI

Puré de sèmola
d'arròs, porro, bledes
i pastanaga amb Salmò
Puré de fruita amb Pera *PI

DILLUNS

7

Puré de carbassó, tomàquet i arròs
amb Gall d'indi
Puré de fruita amb Poma *PI

13

Puré de sèmola
d'arròs, carbassó, porro, mongeta tendra
i pastanaga amb Lluç
Puré de fruita amb Plàtan

DILLUNS

DIMARTS

3

DIVENDRES

Productes de proximitat

24

Fruites d’estiu !!
L’estiu és l’estació de la calor i del sol.
És època de gran varietat de fruites.
Són molt refrescants!!
Les fruites són uns aliments d’origen vegetal primordials
per a la bona alimentació i nutrició.
Tenen un alt contingut en aigua, per la qual cosa hidraten
l’organisme. A més, com que tenen colors molt vius, això
ens aporten pigments amb acció antioxidant, que ens
ajuden a mantenir el sistema immunològic en bones
condicions i a prevenir malalties. Ens proporcionen fibra
i minerals (com el potassi, que és molt beneficiós per a
persones que tenen hipertensió arterial).
Les cireres, les prunes i les figues tenen un contingut
considerable de sucres respecte a altres fruites com els
albercocs, préssecs, meló, síndria i els fruits silvestres,
que tenen un baix contingut en sucres i són més rics en
aigua.
Dues fruites estiuenques per antonomàsia són el meló i
la síndria i ens refresquen tot l’estiu. Totes dues són
fruites molt riques en aigua. També contenen potassi i
antioxidants. En el cas del meló, són els carotens, i a la
síndria hi ha el licopé, que li dóna el color vermell.

D’acord amb el reglament (UE) 1169/2011 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.

El teu millor equip…
La familia és on més leialtat,
honestedat, sinceritat i recolçament
pots trobar. Tots els membres s´ajuden
a créixer, a relacionar-se i a sentir-se
especials i valorats.

