
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Amanida completa
amb ou dur i tonyina

Canelons de carn gratinats
Fruita del temps

Bledes amb patata
Fricandó de vedella i 
guarnició de pèsols

Fruita del temps

Macarrons a la napolitana
Truita de pernil i amanida 

d’enciam i olives
Fruita del temps

Arròs caldós amb bacallà
Aletes de pollastre i 
amanida d’enciam i 

pastanaga 
Iogurt natural

Mongetes seques 
estofades amb verdures
Lluç arrebossat i amanida 

d’enciam i remolatxa
Fruita del temps

VACANCES VACANCES VACANCES VACANCES VACANCES

VACANCES

Arròs amb 
salsa de tomàquet

Calamars a la romana i 
guarnició de pastanaga i 

blat de moro
Préssec en almívar

Crema de pastanaga
Hamburguesa mixta i 

guarnició de tomàquet
al forn

Fruita del temps

Empedrat de
mongetes blanques 

Lluç a la planxa i guarnició 
de patates fregides

Fruita del temps

Àpat de Sant Jordi
Sopa de brou amb lletres

Llibrets de pernil i formatge 
i amanida d’enciam, 

tomàquet i pastanaga
Crema catalana

Amanida de patata
Pollastre al forn i guarnició 

d’enciam i blat de moro
Fruita del temps

Arròs a la cassola
Truita de carbassó i 
tomàquet amanit

amb orenga
Gelat

Bròquil i patata gratinat
Bròtola a la llauna i amanida 

d’enciam i remolatxa
Fruita del temps

Macarrons a l’anglesa
Llom a la planxa i amanida 

d’enciam i olives
Fruita del temps

Llenties amb oli d’oliva
Mandonguilles mixtes 

a la jardinera
Fruita del temps

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
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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. 
Amanida completa amb ou dur i 
tonyina: enciam, tomàquet verd, 
pastanaga, blat de moro, tonyina, 
ou, i oli d’oliva.
Amanida de patata: patata, 
tomàquet  verd, ou, olives negres 
sense pinyol, all, julivert, i oli 
d’oliva.
Sopa de brou amb estrelletes: 
estrelletes (pasta), pollastre, 
vedella, gallina, patata, 
pastanaga, porro, nap, xirivia i 
api. 
Arròs a la cassola: arròs, salsitxes 
de porc, tomàquet, ceba, all, 
pebrot verd i vermell, pèsols, 
pebre i condiment.
Arròs amb verduretes:arròs, 
sofregit, mongeta verda, 
pastanaga i pèsols.
Arròs amb bacallà: arròs, bacallà, 
tomàquet, ceba, pebrot verd i 
pebrot vermell, mongeta verda, 
patata, pastanaga, nap, porro, 
xirivia, api, all i oli d’oliva.

Empedrat de mongetes 
blanques: mongeta, tomàquet 
verd, tonyina, pastanaga, olives 
negres sense pinyol, i oli d’oliva.
Llegum guisada amb hortalisses: 
ceba, tomàquet, pastanaga,
pebrot verd i vermell, i llorer.
Trinxat de col i patata: patata, 
col, bacó i oli d’oliva.
Salsa de poma(carn): poma,
ceba, all, mica de pebre negre i 
oli d’oliva.
A la llauna (peix): pebre vermell, 
all, mica de vinagre i oli d’oliva. 
Salsa napolitana: salsa de 
tomàquet casolana i daus de 
carbassó. 
Salsa verda: picada ca solana 
d’all, julivert i oli d’oliva. 
Samfaina: pisto, ceba, tomàquet, 
all, i oli d’oliva.
Salsa jardinera: sofregit, daus de 
pastanaga, pèsols i oli d’oliva. 
Salsa anglesa: salsa de tomàquet, 
daus de pastanaga, ceba, 
carbassó i bacó.

Menja’t un NESPRA aquest VESPRE!!

El nespra és un fruit arrodonit de color ataronjat que és apreciat
pel seu sabor dolç i àcid alhora.

El nespra és una fruita que es consumeix des de primavera, fins
a principis d’estiu, especialment de Març fins Juny.

Els nespres es consumeixen principalment en cru, com a fruita
fresca; però les preparacions en les quals podem incloure aquest
fruit són molt amplies: salses, melmelades, gelatines i postres en
general, com sucs, batuts i xarops.

És un aliment amb un baix contingut calòric; però que també
aporta una gran quantitat de Potassi, a més d’altres minerals
com el Calci, Fòsfor, Magnesi i Ferro. També és important
destacar la quantitat de provitamina A en forma de beta
carotens, així com, petites quantitats de vitamines B1, B2, B3 i C.


