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setembre 2016 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Valor nutricional 

     Kcal:  
HC:  
Prot:  
Lip:  

12 
Macarrons amb tomàquet i 
formatge ratllat 
Pit de pollastre arrebossat 
amb patates xips 
Postres i pa 

13 
Llenties estofades amb sofregit 
Truita de patates amb tall de 
formatge 
Postres i pa 

14 
Amanida russa 
Filet de llenguado enfarinat amb 
tomàquet natural 
Postres i pa 

15 
Sopa d’au amb pistons 
Mandonguilles guisades amb 
verdures 
Postres i pa 

16 
Amanida d’arròs 
E.I. arros am tomaquet 
Croquetes de pernil amb enciam 
tricolor i pipes 
Postres i pa 

Kcal: 671 
HC: 43% 
Prot: 26% 
Lip: 31% 

19 
Amanida de pasta tropical 
E.I. fusillis amb tomàquet 
Salsitxes mixtes al forn amb 
patata roda 
Postres i pa 

20 
Mongeta tendra i patata al vapor 
Fricando de vedella guissat amb 
xampinyons 
Postres i pa 

21 
Arròs amb tomàquet i tonyina 
Varetes de lluç amb amanida i 
olives 
Postres i pa 

22 
Crema de carbassó 
Cuixetes de pollastre al forn 
amb patates fregides 
Postres i pa 

23 
Llenties estofades amb verdures 
Llibrets de llom amb tomàquet 
natural 
E.I. llom arrebossat 
Postres i pa 

Kcal: 692 
HC: 47% 
Prot: 21% 
Lip: 32% 

26 
Paella mixta 
E.I. arròs amb tomàquet 
Mero arrebossat amb enciam 
tricolor 
Postres I pa 

27 
Sopa d’au amb pistons 
Mandonguilles guisades amb 
verduretes 
Postres i pa 

28 
Cigrons saltejats amb beicon 
E.I. llenties estofades 
Truita de carbassó  amb tall de 
formatge 
Postres i pa 

29 
Minestra de verdures al vapor 
Pollastre a la planxa amb enciam 
i pipies 
Postres i pa 

30 
Fideuà 
E.I espaguettis amb tomaquet 
Croquetes de bacallà amb 
tomàquet i blat de moro 
Postres i pa 
 

Kcal: 679 
HC: 46% 
Prot: 27% 
Lip: 27% 

     Kcal:  
HC:  
Prot:  
Lip:  

NOTA: els postres consistiran en 4 dies fruita fresca I un dia làctic.  
 

Menú revisat per: Josep Gou Gratacós 

Farmacèutic i nutricionista, col·legiat 12481 (CALITEC) 

 

 


