
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Crema de verdures 
Pit de pollastre arrebossat i 

tomàquet amanit  
amb orenga 

Fruita del temps 

Amanida d’enciam, 
tomàquet i olives 

Estofat de vedella i patata 
Fruita del temps 

Espirals a la carbonara 
Salmó a la planxa i amanida 

d’enciam i blat de moro 
Iogurt natural 

Arròs amb  
salsa de tomàquet 

Truita d’espinacs i amanida 
d’enciam i pastanaga 

Fruita del temps 

Mongetes seques 
 estofades amb verdures 

Botifarra de porc a la planxa 
i amanida d’enciam i olives 

Fruita del temps 

Espaguetis amb  
salsa de tomàquet 

Hamburguesa de vedella a 
la planxa i amanida 

d’enciam i blat de moro 
Fruita del temps 

Arròs tres delícies 
Tiretes de lluç cruixents i 

amanida d’enciam i 
tomàquet 

Fruita del temps 

FESTA 

Llenties estofades  
amb hortalisses 

Llom a la planxa i amanida 
d’enciam i remolatxa 

Fruita del temps 

Sopa de brou amb fideus 
Truita de patates i amanida 

d’enciam i pastanaga 
Fruita del temps 

Fideus a la cassola 
Truita de formatge i 

amanida d’enciam i olives 
Fruita del temps 

Mongeta tendra  
amb patata 

Daus de vedella estofats 
Iogurt natural 

Arròs amb verduretes 
Bròtola a la llauna i amanida 

d’enciam i blat de moro 
Fruita del temps 

Cigrons amb oli d’oliva 
Salsitxes de porc a la planxa 

i amanida d’enciam i 
tomàquet 

Fruita del temps 

Trinxat de col i patata 
Pollastre al forn i amanida 

d’enciam i pastanaga 
Fruita del temps 

Rissoto de xampinyons 
Pit de pollastre a la planxa i 

amanida d’enciam i  
blat de moro 

Fruita del temps 

Llenties estofades 
 amb xoriç 

Truita francesa i amanida 
d’enciam i pastanaga 

Fruita del temps 

Verdura tricolor 
Fricandó de vedella 

Fruita del temps 

Macarrons amb  
salsa de tomàquet 
Bacallà arrebossat i 
amanida d’enciam i 

 brots de soja 
Fruita del temps 

Àpat especial castanyada 
Crema de carbassa i patata 

Botifarra de porc a la planxa 
i guarnició de patates 

fregides 
Crema catalana 

FESTA 

Pa integral un dia  a la 
setmana.  
Ús exclusiu d’oli d’oliva per 
cuinar i amanir.  

Es donarà fruita o verdura 
ecològica un cop per 
setmana.  
Postres làctics de la 
Fageda.  

Menú Escola Salarich  
OCTUBRE 

3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

24 25 26 28 27 

31 



AL LLORO! 
En podem trobar en temporada als mercats i fruiteries, 
sobretots pels  volts del dia de Tots Sants. 
 
Font: http://www.gastroteca.cat/ca/fitxa-productes/castanya/ 
Imatge: http://www.elefanttrompeta.cat/2013/10/28/els-origens-de-la-
castanyada/ 
 
 

Desglossament dels plats 

Tots aquells plats guisats o estofats, es cuinen amb una base de sofregit de 
ceba, tomàquet, pebrot vermell, pebrot verd, all i oli d’oliva.  
 
Llegum guisada amb hortalisses: ceba, tomàquet, pastanaga, pebrot verd 
i vermell, llorer i oli d’oliva.  
Arròs amb verduretes: arròs, sofregit, mongeta verda, pastanaga i pèsols. 
Arròs tres delícies: arròs, pernil dolç, ou, pèsols i oli d’oliva. 
Verdura tricolor: patata, pastanaga, pèsols, mongeta verda i oli d’oliva.  
Rissoto: arròs, xampinyons, ceba, brou casolà de verdures, llet i formatge.  
A la llauna (peix): pebre vermell, all, mica de vinagre i oli d’oliva.  
Vedella estofada: ceba, orenga, all, llorer, mica de farina de blat , vinagre i 
oli. 
Fricandó de vedella: vedella, ceba, tomàquet, fècula de blat de moro, 
llorer, all, pebre i oli d’oliva. 
A la cassola: arròs, porc, elaborats càrnics, tomàquet, ceba, all, pebrot 
verd i vermell, pèsols , condiment, pebre i oli d’oliva. 
Salsa carbonara: llet semidesnatada, bacó, farina de blat, margarina, mica 
de pebre negre i nou moscada.  
Puré de verdures: patata, pastanaga, ceba, mongeta verda, carbassó, 
porro i oli d’oliva.  
Estofat de vedella i patata: daus de vedella, patata, sofregit amb pebre 
vermell, pèsols i daus de pastanaga.  

La castanya és un dels productes per 

excel·lència de la tardor… 

Fruit sec d’alt valor energètic, ric en vitamines i baix en 
greixos. Anys enrere l’ús gastronòmic de la castanya es 
limitava en l'època de Tots Sants, i es menjava bullida o 
torrada; actualment, se n’han ampliat els seus usos 
culinaris i pot ser: guisada acompanyant les carns, en 
cremes, purés  i postres.  



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Arròs a les fines herbes 
Truita de formatge i 
guarnició d’enciam 

Làctic/ fruita 

Sopa de pollastre i arròs 
Bacallà a la planxa i 

guarnició de mongeta 
tendra saltejada  

Làctic/ fruita 

Crema de carbassó 
Gall d’indi a la planxa amb 

guarnició de puré de 
patates casolà 
Làctic/Fruita 

Mongeta tendra amb patata 
Rosada a la planxa i 

guarnició de samfaina 
Làctic/ fruita 

Amanida  
completa amb alvocat 

Quiche de porro i llagostins 
Làctic/fruita 

Espinacs amb patata 
Medallons de lluç a la 

planxa amb guarnició de 
pebrot verd fregit 

Làctic/fruita 

 
Crema de carbassa  

Llom de porc a la planxa 
amb patata al caliu 

Làctic/fruita 
 

FESTA 

Sopa de peix amb fideus 
Calamars a la planxa amb 

guarnició de tomàquet 
amanit 

Làctic/fruita 

Amanida de tomàquet  
amb mozzarella fresca 

Hamburguesa de vedella i 
guarnició de patates 

fregides 
Làctic/ fruita 

Col amb patata 
Bistec de vedella amb 

guarnició de ceba 
caramel·litzada 

Làctic/ fruita 

Amanida completa  
amb formatge fresc  

Mandonguilles de seitons 
amb salsa de tomàquet i 

guarnició d’arròs 
Làctic/fruita 

Espinacs amb patata 
Cuixa de pollastre 

desossada a la planxa amb 
guarnició de tomàquet  

al forn 
Làctic/Fruita 

Arròs amb  
salsa de tomàquet 

Llenguado a la planxa i 
guarnició d’enciam 

Làctic/ fruita 

Amanida variada  
amb mango 

Truita de patates i guarnició 
de pa amb tomàquet 

Làctic/Fruita 

Minestra de  
verdures amb patata 

Lluç a la  romana i guarnició 
de tomàquet al forn 

Làctic/ fruita 

Bledes amb patata 
Hamburguesa mixta a la 

planxa amb guarnició 
d’enciam 

Làctic/ fruita  

Cuscús amb verduretes 
Rap a la planxa i amanida 

d’enciam i tomàquet 
Làctic/ fruita 

Arròs amb bolets 
Conill a la planxa 

 i guarnició d’escalivada 
Làctic/ fruita 

Amanida de  
brots amb fruits secs 
Pizza de formatges i 

verduretes 
Làctic/ fruita 

FESTA 

Proposta de sopars 
OCTUBRE 
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