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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

Daus de gall d’indi
amb ceba caramelitzada i brou vegetal

Fruita de temporada

Llom de porc amb sanfaina

Espaguetis eco marcianets
alfàbrega i formatge

Pèsols saltejats
amb pernil dolç, ceba i tomàquet

Fruita  de temporada

Fruita de temporada

Arròs caldós amb suquet de rap
Brou de peix amb rap, pastanaga i tomàquet

Crema de llegums eco amb verdures
llenties, brou vegetal, ceba i patata

Fruita de temporada

Estofat de mongetes
xorç, ceba i tomàquet

Caçó al forn
amb llit de tomàquet

Truita de pastanaga
amb enciam i tomàquet

Fruita  de temporada

Mongeta verda amb patates

Estofat de vedella amb patata
ceba, tomàquet, pastanaga i xampinyons

Castenyola al forn

Espaguetis carbonara
crema de llet, bacó i formatge

Fruita de temporada

amb enciam i pipes

Pollastre al forn  

Sopa de pistonets eco
amb brou vegetal

Iogurt

amb tomàquet gratinat i niu d’enciams

Fruita de temporada

Daus de gall d’indi al forn
amb xampinyons, pastanaga, ceba i tomàquetpebrot, alberginia i tomàquet

  

Filet de lluç arrebosat casolà

Fruita  de temporada

Espirals eco amb tonyina

amb enciam i pastanaga

pastanaga, ceba i tomàquet

Llibrets de pollastre casolans amb pernil i formatge

Fruita  de temporada

Crema de pastanaga

amb enciam i blat de moro

pastanaga, ceba i patata

Truita de xips

Iogurt

Arròs integral amb tomàquet

amb enciam i blat de moro

ceba i tomàquet

Sopa de peix amb arròs integral
brou de peix, ceba i tomàquet

Pit de pollastre amb formatge
enciam i olives

Iogurt

Truita d’espinacs 

Iogurt

Llenties eco riojana
ceba, patata, xoriç i tomàquet

Fruita de temporada

amb enciam i olives
Cuixetes de pollastre a l’ast
amb enciam i pipes

Crema de verdures
porro, carbassó, ceba i patata

Bunyols de bacallà

Préssec amb almíbar

Macarrons amb tomàquet

amb xips

amb formatge ratllat

Llom de porc al forn amb salsa d’ametlles

Fruita  de temporada

Mongeta verda amb patates

crema de llet, ceba, ametlles
Limanda al forn
amb enciam i pastanaga

Fruita de temporada

Arròs amb pastanaga i pèsols


