Escola Catalunya
DILLUNS

Recomanacions sopars
DIMARTS

DIMECRES

Novembre 2018
DIJOUS 1

DIVENDRES 2

FESTIU

FESTIU

DILLUNS 5

DIMARTS 6

DIMECRES 7

DIJOUS 9

DIVENDRES 10

Sopa meravella

Fideus xinesos amb verdures
al wok

Crema de porros

Milfulls de verdures i
formatge fresc

Amanida verda amb poma i
nous

Seitó amb pa amb
tomàquet

Crep de pernil dolç i
formatge

Truita d’espinacs amb pa amb
tomàquet

Salmó en papillota

Llom arrebossat amb
carbassó a la planxa

Iogurt

Fruita de temporada

Iogurt

Iogurt

DILLUNS 12

DIMARTS 13

DIMECRES 14

DIJOUS 15

DIVENDRES 16

Coliflor amb patata

Mongeta verda saltejada
amb all i pernil

Sopa de lletres

Crema de xampinyons

Amanida verda

Cuixetes de pollastre al forn
amb patates i tomàquet

Calamars a la planxa amb
amanida de pastanaga i
poma

Torrada amb llom, ceba
caramel·litzada i formatge

Iogurt

Aletes de pollastre al forn amb
llimona

Remenat d’ou i albergínia
amb pa amb tomàquet

Fruita de temporada

Iogurt

DILLUNS 19

DIMARTS 20

DIMECRES 21

DIJOUS 22

DIVENDRES 23

Arròs amb pèsols

Sopa de pistons

Fajites de verdures

Bròquil amb patata

Crema de verdures

Sèpia a la planxa amb
tomàquet amanit

Hamburguesa de conill amb
amanida

Llom amb xampinyons
saltejats

Verat en papillota amb
salsa de mostassa

Truita de tonyina amb pa
amb tomàquet

Iogurt

Fruita del temps

Iogurt

Iogurt

Fruita de temporada

DILLUNS 26

DIMARTS 27

DIMECRES 28

DIJOUS 29

DIVENDRES 30

Arròs 3 delícies

Sopa de sèmola de verdures

Mongeta verda amb patata

Truita francesa amb amanida

Pollastre amb salsa de
taronja

Sardines al forn

Amanida de tomàquet i
formatge fresc

Amanida verda amb taronja i
ametlles torrades

Cuscús amb verdures i rap

Bikini

Iogurt

Iogurt

Iogurt

Iogurt

Fruita de temporada

Fruita de temporada: meló, mandarina, poma, pera, plàtan, raïm, caqui, xirimoia
Tots els menús van acompanyats de pa i aigua

Fruita de temporada

Iogurt

Iogurt

