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Tots els àpats estan acompanyats de pa sense gluten 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

TOTA LA PASTA I CARN PICADA D’AQUEST MENÚ NO CONTENE GLUTEN
El pa és sense gluten.

DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ

Estofat de caella

Fruita de temporada

Crema de cigrons ECO

amb ceba, pastanaga i tomàquet

amb ceba i brou vegetal

Truita de xips

Fruita de temporada

Arròs ECO amb verdures

amb enciam i pastanaga

porro, tamàquet i carbassó

Pit de gall d’indi arrebossat casolà

Fruita de temporada

Patata estofada amb verdures

amb niu d’enciams

c arbassó, pastanaga, pèsols i tomàquet

Cuixetes de pollastre al forn

Fruita de temporada

Col-i-flor gratinada

amb rodanxes de patata

amb crema de llet i formatge

Tintorera al forn

Fruita de temporada

Macarrons ECO bolonyesa

amb enciam i blat de moro

vedella, pastanaga, ceba i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb ceba

Fruita de temporada

Estofat de llenties ECO amb hortalisses

al forn amb pastanaga ratllada

pebrot, albergínia, pastanaga i tomàquet

Truita de tonyina

Fruita de temporada

Arròs ECO amb pèsols

amb enciam i pipes

i pastanaga

Gall d’indi al forn amb ceba

Iogurt

Crema de verdures amb rostes

amb enciam i tomàquet

amb porro, ceba, patata i pastanaga

Estofat de vedella

Fruita de temporada

Mongeta verda amb patates

amb patates, pastanaga i tomàquet
Bacallà enfarinat casolà

Fruita de temporada

Cigrons ECO amb espinacs

amb enciam i olives

ceba i tomàquet

Pit de pollastre al forn amb all i julivert

Iogurt

Crema de carbassó amb formatge

amb enciam i blat de moro

amb porro, ceba, patata i formatge ratllat

Estofat de gall d’indi amb sanfaina

Fruita de temporada

Espaguetis napolitana

pebrot, albergínia i tomàqueta

ceba, pastanaga, albahaca i tomàquet

Truita de formatge

Fruita de temporada

Arròs ECO amb tomàquet

amb niu d’enciam i pastanaga

Tires de calamar arrebossades casolanes

Fruita de temporada

Trinxat

amb niu d’enciam i olives

patata, col i tomàquet

Estofat de gall d’indi amb salsa de poma

Fruita de temporada

Paella ECO marinera

brou vegetal, poma, ceba i patates dau

brou de peix, arròs i tomàquet

Limanda al forn

Iogurt

Fideus ECO a la cassola

amb enciam i soja

brou de peix, ceba i tomàquet

Lluç al forn

Fruita de temporada

Mongetes seques ECO estofades

amb enciam i blat de moro

amb patates, ceba, porro i tomàquet

Truita de botifarra

Fruita de temporada

Escudella ECO

amb enciam i pipes

brou d’au i vegetals

Pizza de tonyina casolana

Natilla xoco

Crema de pastanaga

pa sense gluten, tonyina i tomàquet

pastanaga, patata, porro i ceba


