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MENÚ DESEMBRE 
NO CARN

Truita de formatge

Fruita  de temporada

Truita de tonyina
al forn amb pastanaga ratllada

Iogurt

Bacallà enfarinat casolà

Paella eco Marinera 
Brou de peix, arròs i tomàquet

Crema de carbassa amb rostes
amb porro, ceba, patata i pa torrat

Truita de bledes
amb enciam i pipes

Fruita  de temporada

Fruita de temporada

Crema de carbassó amb formatge
amb porro, ceba, patata i formatge ratllat

Iogurt

Mongetes seques eco estofades
amb patata, ceba i tomàquet

Fruita  de temporada

Estofat llenties eco amb hortalisses
pebrot, alberginia, pastanaga i tomàquet

Sopa de Fideus 
amb brou vegetal

Estofat de tonyina
amb ceba, pastanaga, tomàquet

Iogurt

Escudella eco 
brou vegetal

Castenyola al forn
amb enciam i blat de moro

Bacallà a la planxa 

Pèsols amb patates

Escollim entre tots!

Refresc i torró

Lluç al forn amb all i julivert
amb patates, pastanaga i tomàquet

Fruita  de temporada

VALORS MENAJDORS EDUCATIUS
Hiòlit Làzaro, 26 - Barcelona
Telf. 934 274 734

Cigrons eco amb espinacs

Barretes de lluç
amb enciam i tomàquet

16DIVENDRES

Fruita de temporada

Truita de pèsols
amb niu d’enciams

amb niu d’enciams

Fruita de temporada

Truita de patata i ceba
enciam i blat de moro

Patata estofada amb verdures
Carbassó, pastanaga, pèsols, tomàquet

Arròs eco amb tomàquet

amb enciam i olives

amb ceba i tomàquet

5DILLUNS

Trinxat
patata, col, i tomàquet

Calamars a la Romana
amb niu d’enciams

Fruita de temporada

Bones

festes

ESCOLA

Revisió: 29/08/16 per Dra. Roser Martí Cid               Codi col·legiada: CAT000114 
  (Dipl. en Nutrició Humana i Dietètica,  Llic. en Ciència i Tecnologia dels Aliments, 
  Dra. en Nutrició i Metabolisme,  Màster en Nutrició i Metabolisme).         

Tots els àpats estan acompanyats de pa i d’aigua.
Les fruites de temporada son : Raïm, meló, mandarina, poma, pera, plàtan i taronja
Totes les verdures son fresques i de temporada.

Aquest menú només pot variar per causes de força major

Dia de la Constitució

FESTA!
La Immaculada Concepció

FESTA!
Dia de lliure disposició

FESTA!

amb xips

Baró de Viver


