MENÚ · GENER 2021
DILLUNS

DIMARTS

ESPAI MIGDIA · AMPA ESCOLA PUIGVENTÓS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES
- Dia 1 -

VACANCES NADAL

- Dia 4-

VACANCES NADAL

- Dia 5-

VACANCES NADAL

- Dia 6-

VACANCES NADAL

- Dia 7 -

- Dia 8 Macarrons a la milanesa

VACANCES NADAL

Truita de xampinyons
Enciam i blat de moro
Fruita

- Dia 11-

- Dia 12-

- Dia 13-

- Dia 14 -

- Dia 15 -

Cigrons amb verdures

Coliﬂor amb patata i beixamel

Escudella amb galets

Truita de pernil dolç
Cogombre amb olives

Gall díndi al forn amb ceba
Tomàquet i pastanaga

Crema de carbassa amb
llentia vermella
Llom de porc amb salsa de poma

Lluç amb tomàquet , ceba
i patata al forn

Iogurt natural

Fruita

Fruita

Fruita

- Dia 19 Rínxols amb formatge
i oli d'alfàbrega

- Dia 20 -

- Dia 21 -

- Dia 22 -

Llenties amb quinoa

Boquerons i calamars arrebossats
Enciam amb llavors i panses

Truita de patata
Rodanxes de tomàquet i cogombre

Sopa d'au amb pastanaga
i arròs integral
Bacallà amb salsa de tomàquet forn

Fruita

Iogurt natural

Fruita

- Dia 25 -

- Dia 26 -

- Dia 28 -

Sopa juliana

Mongetes seques amb tomàquet

- Dia 27 Crema de temporada

Arròs amb bolets i espàrrecs
Bacallà a l'allada
Enciam, col llombarda,
blat de moro i olives
Fruita
- Dia 18 -

Crema de carbassó amb formatge
Pollastre rostit
Enciam i pastanaga
Fruita

Paella marinera
( cloïsses, gambes, sèpia)

Truita de tonyina
Cogombre i pastanaga

Fruita

Iogurt natural

· La fruita i la verdura seran de proximitat i de temporada i majoritàriament ecològiques.·
· Els llegums i la pasta seran ecològics.
· La carn de vedella o pollastre serà ecològica un cop al mes.
· El menú anirà acompanyat diàriament amb pa (blanc i integral) i aigua.

Varetes de lluç (casolanes)
Enciam, tomàquet amb vinagreta
Fruita

Espinacs i patata saltejats
amb all i julivert
Estofat de vedella (ecològic)
Fruita

- Dia 29 -

Trinxat de la Cerdanya

Tallarines amb salsa de bolets

Gall díndi al forn amb ﬁnes herbes
Enciam, pastanaga i olives

Bacallà a la milanesa

Fruita
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AMPA:
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