
Novembre 2015 menú: basal 

Cada dia se servirà entrant d’amanida amb 2 crudités i pa elaborat amb farina semi-integral ecològica 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
                                                    3 

Crema de porros i carbassa 

Pizza margarita (tomàquet,  

formatge i olives) amb oli  

d’alfàbrega 

Iogurt 

                                                  4 

Espirals a la bolonyesa  

Peix fresc de Vilanova  

Fruita 

                                                   5 

Sopa de galets , escudella i carn 
d’olla  amb cigrons i les seves 
verduretes 

Fruita 

                                                6 

Arròs integral saltat amb tamari 

Llenties estofades 

Fruita 

                                                    9 

Patata i col-i-flor al vapor 

Hamburguesa  amb salsa 
“chimichurri”i grapadet de mill 

Fruita 

                                                    10 

Arròs integral amb salseta de 
tomàquets i pastanagues 
escalivats 

Estofat de vedella 

Fruita 

                                                    11 

Crema de remolatxa i 
pastanaga amb crotons de pa 

Cigrons amb cus-cus 

Iogurt 

                                                  12 

Macarrons amb salsa 
amatricciana (ceba, bacó  i all) 

Bacallà i verduretes al forn amb 
salsa de llimona i miso 

Fruita 

                                                   13 

Sopa de verdures i pistons 

Truita de patata i col amb allet 
fregit 

Fruita 

16 

Arròs integral al pesto 
d’espinacs 

Nuggets de tofu i shitake 

 Fruita 

17 

Patata amb mongeta tendra 

Bacallà a l’andalusa al forn 

Fruita  

18 

Fideuà amb allioli 

Gall d’indi enfarinat amb 
verduretes al forn 

Fruita  

19 

Crema de patates i naps negres 

Mandonguilles a la jardinera 
amb grapadet d’arròs 

Fruita  

20 

Arròs integral amb salsa de 
verdures escalivades 

Hummus de cigrons amb 
bastonets de pa i de pastanaga 

Iogurt 

23 

Arròs integral amb salsa de 
tomàquet i remolatxa 

Truita de patates 

Fruita  

24 

Sopa de verdures amb pistons 

Estofat de llenties 

Iogurt 

25 

Patata, moniato i col al vapor 

Butifarra al forn amb grapadet 
de cereals 

Fruita  

26 

Crema de verdures de 
temporada 

Pizza de 3 formatges i carxofes 

Fruita  

                                                   27 
Macarrons a la carbonara 
vegetal 
 
Peix fresc de Vilanova al forn 
 
Fruita 

30 

Patata i bleda de colors al 
vapor 

Pollastre al forn amb herbes 
fresques 

Fruita 

    



 


