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SETEMBRE 2019 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 12 13 
Macarrons a la 

bolonyesa (carn picada 
de vedella, ceba, tomàquet i 

oli) amb formatge   

Amanida de patata 
(patata, , tonyina, olives, ou 

dur i oli d’oliva) 

Croquetes de 
Pollastre amb 
amanida verda 

Peix arrebossat (amb 
farina) amb guarnició de 
tomàquet amanit i ceba 

tendra 
Fruita del temps  Fruita del temps  

16 17 18 19 20 
Vichyssoise o Crema 
de porros freda (porros, 

patata, pastanaga i formatget) 
Cigrons amb daus de 

tomàquet amanit  

Amanida de pasta  
 (amb enciam, blat de moro, 

pastanaga rallada i olives 
negres) 

Arròs amb salsa de 
tomàquet casolana  

  Verdura bullida 
(mongeta verda, patata 
i pastanaga 

Hamburguesa de 
vedella a la planxa amb 

guarnició de patates 
fregides  i d’amanida 

variada  

Pollastre a la llimona 
(pollastre tallat a 1/8 i al forn 

amb tomàquet, ceba, oli i 
llimones) amb guarnició 

d’enciam i sèsam torrat  

Filet de rosada a la 
planxa amb guarnició de 

tomàquet provençal  

Truita de Carbassó 
(carbassó, ceba, )	amb 

guarnició d’enciam llarg 
i pastanaga rallada	

Lluç al forn amb 
tomàquet, porro i 

herbes aromàtiques 
amb guarnició d’enciam 

iceberg i cogombre  
Fruita del temps  Fruita del temps  Fruita del temps  Iogurt natural Fruita del temps 

23 24 25 26 27 
Espaguetis amb salsa 
de tomàquet natural i 

alfàbrega 

Crema de verdures 
(verdures temporada, patata i 

formatget) 

Empedrat (mongetes 
seques, enciam, tomàquet, 
pebrot, ceba tendra, olives 

negres)	

Paella de verdures 
(amb ceba, pebrot verd, 

pebrot vermell, tomàquet ) 

Menestra de verdures 
(mongeta verda, pastanaga, 

ceba, carbassó i pèsols) 

Peix a la planxa amb 
guarnició d’enciam llarg i 

cogombre  

Gall d’indi al forn amb 
tomàquet, porro, i 

herbes aromàtiques, i 
amb guarnició d’enciam i 

blat de moro  

Truita de patata (ou, 
carbassó, patata, ceba i oli) 

amb guarnició de 
canonges i pastanaga  

Varetes de Lluç amb 
guarnició d ´amanida 

Daus de vedella 
estofada i guarnició 

d’escarola i tomàquets 
xerri  

Fruita del temps  Fruita del temps  Fruita del temps Iogurt natural  Fruita del temps  
30 

 

Arròs amb salsa de 
tomàquet casolana 

Tires de bacallà 
arrebossat (amb farina i 

ou) amb guarnició 
d’enciam, canonges i 

tomàquet 
Fruita del temps 
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OCTUBRE 2019 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 1 2 3 4 
Mongetes verdes 

saltejades amb pernil 
salat 

Macarrons a la 
napolitana (tomàquet, 
olives negres i formatge) 

Llenties estofades amb 
verdures i quinoa (amb 

porro, pastanaga i pebrot) 

Crema de carbassó 
(carbassó, ceba, patata i 

formatget)  
Pollastre al forn amb 
guarnició d’amanida  
amb tomàquet, ceba 

tendra i julivert 

Filet de rosada a la 
planxa amb amanida de 
l’hort (enciam, tomàquet, 
pebrot i pastanaga) 

Truita a la francesa 
amb guarnició 

d´enciam iceberg  
Pizza de pernil dolç i 

formatge  

Fruita del temps Fruita del temps  Iogurt natural  Fruita del temps 
7 8 9 10 11 

Arròs amb sofregit de 
tomàquet i ceba  

Patates estofades amb 
verdures (porro, pebrot, 

ceba, tomàquet...) 

Cigrons guisats amb 
pastanaga, ceba i 

pebrot 

Fideus a la marinera 
(fideus, sèpia o calanar, 
tomàquet madur, porro, fumet 
de peix) 

Puré de pastanaga 
(pastanaga, patata i ceba)  

Filet de rosada a la 
planxa amb amanida de 

l’hort (enciam, tomàquet, 
pebrot i pastanaga)  

Hamburguesa de 
vedella amb guarnició 

d’enciam maravilla i 
cogombre 

Ous al forn amb 
tomàquet natural 

Nuguets de Pollastre 
amb amanida 

Carn magra de porc al 
forn amb bolets , amb 

guarnició d’escarola  

Fruita del temps Fruita del temps  Fruita del temps Làctic Fruita del temps  
14 15 16 17 18 

Crema de verdura 
(carbassó ceba, patata i 

formatget) 

Mongetes seques 
estofades (mongetes, ceba, 
tomàquet, cansalada o pernil)   

Verdura bullida (mongeta 
verda, patata i pastanaga) 

Paella de verdures (amb 
pebrot, mongeta i xampinyons)  Sopa d’au amb galets  

Mussola la planxa amb 
guarnició d’enciam fulla 

roure i pastanaga 
Pollastre al forn amb 
herbes aromàtiques 

Escalopa de vedella 
(filets de vedella, pa ratllat, ou) 
amb guarnició d’escarola 

i cogombre 

Lluç al forn amb ceba, 
pastanaga i xampinyons, 

i amb guarnició de 
tomàquet amanit  

Truita de carbassó (ou, 
carbassó, patata, ceba i oli) 

amb guarnició d’enciam i 
olives 

Fruita del temps Fruita del temps  Fruita del temps  Iogurt natural  Fruita del temps 
21 22 23 24 25 

Espaguetis al pesto 
(alfàbrega, avellanes i oli) 

amb formatge  
Patata  i mongeta tendra   Sopa de fideus  

Llenties ecològiques 
guisades amb ceba i 

pastanaga 

Crema de porro, nap i 
moniato  

Tires de sèpia 
arrebossades, amb 

guarnició d’enciam fulla 
de roure i pastanaga  

Filets de gall d’indi 
planxa (amb ou i pa ratllat) 
amb guarnició d’enciam 

llarg i cogombre 

Peix al forn amb porro i 
pastanaga, amb 

guarnició de tomàquet 
amanit i olives  

Truita de Pernil dolç 
amb amanida 

Canelons de carn amb 
formatge  

Fruita del temps  Fruita del temps Fruita del temps Làctic Fruita del temps 
28 29 30 31 

 

Sopa d’au amb pasta 
de pistons 

Arròs amb salsa de 
tomàquet 

Crema de carbassa 
(carbassa, porro, patata i 

formatget)  

FESTA 
Peix arrebossat (amb ou i 

farina) amb guarnició 
d’amanida de tomàquet i 

canonges 

Truita de formatge amb 
guarnició d’enciam i 

pastanaga 

Pollastre rostit amb 
guarnició d’enciam i 

tomàquet 

Fruita del temps  Fruita del temps Fruita del temps 
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NOVEMBRE 2019 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 1 

 

4 5 6 7 8 

Sopa d’au amb fideus  
Crema de carbassó 
(carbassó, ceba, patata i 

formatget) 
Arròs amb sofregit de 

tomàquet i ceba 
Verdura bullida  

(mongeta verda, patata i 
pastanaga) 

Llenties estofades  

Fricandó de vedella amb 
olives (vedella tapa plana, 

olives verdes, ceba, tomàquet, 
llorer, brou de verdures) 

Pollastre a la planxa 
amb guarnició d´escarola  

Filet de rosada a la 
planxa amb amanida de 

l’hort (enciam, tomàquet, 
pebrot i pastanaga) 

Botifarra de porc a la 
planxa amb guarnició de 
mongetes seques cuites i 

tomàquet amanit 

Lluç en salsa verda 
(julivert, pèsols, oli i brou de 

peix) i guarnició d’enciam 
llarg i cogombre 

Fruita del temps  Fruita del temps Fruita del temps  Làctic Fruita del temps  
11 12 13 14 15 

Menestra de verdures 
(mongeta, pastanaga, ceba i 

pèsols) 

Cigrons  estofats 
(pastanaga, porro, carbassa, 

carbassó i cigrons) 
Sopa de galets Paella Mixta  

(amb calamar i costella) 
Puré de pastanaga 

(pastanaga, patata i ceba) 

Ous al forn amb 
tomàquet natural 

Pollastre al forn (brou 
pollastre, ceba, ) amb 
guarnició de xips 

Mussola a la planxa 
amb guarnició d’enciam 

i pastanaga  

Croquetes amb 
guarnició d amanida 

Mandonguilles amb 
salsa de tomàquet 

Fruita del temps  Fruita del temps  Fruita del temps  Làctic Fruita del temps 
18 19 20 21 22 

Arròs amb salsa de 
tomàquet casolana  

Sopa d’au amb pasta 
d’estrelles  

Crema de verdures 
(verdures temporada, patata i 

llet) 

Llenties estofades amb 
verdures i arròs (amb 

porro, pastanaga, carbassó, 
carxofes, tomàquet i pebrot) 

Espaguetis al pesto 
(alfàbrega, avellanes o pinyons 
i oli) amb formatge ratllat  

Truita de verdures 
(carbassó, ceba) amb 

guarnició d’enciam fulla 
de roure i soja  

Bacallà amb samfaina 
(albergínia, carbassó, ceba, 

pebrot i tomàquet) 

Hamburguesa de 
pollastre a la planxa 

amb guarnició de patates 
fregides a daus  

Pollastre a la planxa 
amb amanida 

Calamar arrebossat amb 
amanida 

Fruita del temps  Fruita del temps  Fruita del temps  Làctic Fruita del temps 
25 26 27 28 29 

Llaços de colors amb 
salsa de tomàquet 

natural i orenga 

Arròs caldós amb 
verdures (pastanaga, 
pebrot, ceba, carxofes, 

mongeta...) 

Menestra de verdures 
(mongeta verda, pastanaga, 

pèsols, porro...) 
Sopa de pistons Puré de Patata  

Filets d’emperador 
arrebossats (amb ou i 
farina) amb guarnició 
d’enciam i cogombre 

Truita a la francesa amb 
guarnició d’escarola i 

pipes de gira-sol  

    Peix  al forn amb 
guarnició d´enciam 

Gall d’indi al forn amb 
tomàquet, porro, 
patates i herbes 

aromàtiques  

Canelons casolans de 
rostit amb beixamel i 

gratinats  

Fruita del temps  Fruita del temps Fruita del temps  Làctic Fruita del temps 
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Es recomana complementar el sopar amb unes postres a base de fruita i/o làctic.  
____________________________________________________________________________________________ 

• L’empresa COLORS es reserva el dret de modificar els menús sempre que sigui per causes alienes a la seva 
voluntat i es compromet a:  
o Donar productes de qualitat, elaborant i cuinant tots els plats de manera cassolana i reduir la presència de 

productes precuinats en la seva programació de menús  
o Oferir productes de proximitat i anar introduint alguns productes ecològics durant el proper curs escolar.  
o Oferir sucre integral de canya en els iogurts naturals  
o Utilitzar sempre oli d’oliva per amanir i per cuinar es fa servir oli d’oliva o oli de gira-sol altooleic 
o Utilitzar sal iodada de manera moderada (segons les recomanacions de la OMS)  

• La programació de menú s’adapta a les necessitats de l’alumnat (malaltia celíaca, intolerancia a la lactosa i aspectes 
culturals i religions). En cas de presentar alguna al·lèrgia a algun aliment en concret, diabetis o altres situacions 
especials que ho requereixin es realitzarà una valoració individual del cas, i es farà l’adaptació del menú 
corresponent.  

 
 

DESEMBRE 2019 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

2 3 4 5 6 

Arròs amb salsa de 
tomàquet casolana 

Mongetes seques estofades 
amb bledes, carbassa  Crema de Verdura 

FESTA   FESTA  
Tires de calamars a 
l’andalusa (amb farina) 

amb guarnició d’enciam 
llarg, canonges i 
tomàquets xerris  

Salsitxes de porc amb 
guarnició d´amanida 

Pollastre a la llimona 
(pollastre tallat a 1/8 i al forn 

amb tomàquet, ceba, oli i 
llimones) amb guarnició 

d’enciam iceberg i 
pastanaga  

Fruita del temps  Fruita del temps Fruita del temps 
9 10 11 12 13 

Crema de carbassa i 
moniato  

Macarrons amb salsa 
de tomàquet natural i 

alfàbrega 

Cigrons guisats amb 
pastanaga, ceba, 
tomàquet i pebrot 

Arròs a la Milanesa 
(arròs, ceba, pèsols, 

tomàquet, pebrot, pernil salat) 
Sopa d´au  de galets 

Croquetes de pernil 
amb guarnició de 

d’enciam iceberg i blat 
de moro 

Lluç a la planxa amb 
guarnició d’escarola i 
mesclum d’enciams  

Rodó de vedella amb 
bolets amb guarnició 

d’enciam i sèsam torrat  

Truita de verdures 
(carbassó, ceba, pebrot) 

amb guarnició d’enciam 
i cogombre 

Peix al forn i amb 
guarnició de tomàquet 

amanit  

Fruita del temps  Fruita del temps Fruita del temps  Làctic Fruita del temps  
16 17 18 19 20 

Arròs amb tomàquet 
Llenties estofades 

amb verdures  
(amb pastanaga, porro, 

tomàquet i pebrot) 

Crema de Verdures 
Fideuà de peix (fideus, 
sèpia o calamar, tomàquet 

madur, porro, fumet de peix) 
Sopa de Nadal  

(amb galets)  

Peix  a la planxa amb 
amanida de l’hort 
(enciam, tomàquet, pebrot i 
pastanaga)  

Truita a la francesa 
amb guarnició d’enciam 

llarg i tomàquet  

Tires de bacallà 
arrebossat (amb farina i 

ou) amb guarnició 
d’enciam, canonges i 

tomàquet 

Pollastre a la planxa 
amb guarnició d’enciam 

maravilla i cogombre  

Mandonguilles a la 
jardinera (carn picada de 
vedella i porc barrejada, amb 

guarnició de pèsols, ceba, 
pastanaga baby i xampinyons) 
amb guarnició d’enciam i 

tomàquet  
Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Làctic Torró 
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FRUITES I HORTALISSES
De fruites, com a mínim, 3 peces al dia, senceres 
o a trossos, sempre per postres, a tot arreu i també 
entre hores.
D’hortalisses, com a mínim 2 vegades al dia,  
crues (en amanides ben variades) o cuites  
(al vapor, saltada, al forn, etc.), com a plat principal 
o d’acompanyament.

LLEGUMS
De 3 a 4 vegades a la setmana. Es poden cuinar 
i presentar de moltes maneres diferents, i és fàcil 
comprar-los cuits. Són molt econòmics i nutritius, 
i poden ser un substitut excel·lent de la carn,  
el peix i els ous. A casa nostra en tenim moltes 
varietats, aprofiteu-les!

FRUITA SECA
Un grapat cada dia és una opció molt bona 
i saludable, ja sigui crua o torrada però sense sal. 
Incorporeu-la en esmorzars i berenars, en  
aperitius i també a les vostres receptes.

VIDA ACTIVA I SOCIAL
Sumeu almenys 30 minuts d’activitat física 
moderada, com a mínim 5 dies a la setmana,  
si pot ser en companyia i a l’aire lliure. 
Compartir els àpats amb temps i sense pantalles  
és una gran oportunitat per gaudir, fer salut i 
relacionar-se.

AIGUA
L’aigua és sempre la millor beguda: quan tingueu 
set, escolliu l’aigua, tant durant els àpats com 
entre àpats. Per reduir envasos, és millor l’aigua  
de l’aixeta.

ALIMENTS INTEGRALS
Trieu les varietats integrals del pa, la pasta, l’arròs, 
etc., ja que sense refinar són més nutritives.

OLI D’OLIVA VERGE
Tant per cuinar com per amanir, utilitzeu oli d’oliva 
verge. Al nostre entorn es produeixen moltes 
varietats diferents i de gran qualitat.

ALIMENTS DE TEMPORADA  
I PROXIMITAT
Prioritzeu-los, ja que són més frescos i conserven 
millor les aromes, els gustos, els nutrients, 
etc. Consumir-los ajuda al desenvolupament 
econòmic i social del territori i té menys impacte 
ambiental. 
Trieu-los a granel o en envasos reutilitzables per 
reduir residus.

Eviteu condimentar amb sal i sucre els aliments 
i les preparacions, especialment les dels infants. 
Els ajudareu a prevenir malalties.

SAL
Reduïu la sal que afegiu als aliments i les 
preparacions, i la que utilitzeu que sigui 
iodada. Molts aliments processats contenen 
una gran quantitat de sal. Les espècies 
i herbes aromàtiques potencien el gust de les 
preparacions. 

SUCRE
Disminuïu tant com pugueu el consum de 
productes ensucrats (tant aliments com begudes) 
i eviteu afegir sucre als aliments i begudes.

CARNS VERMELLES I PROCESSADES
La carn vermella es pot incloure d’1 a 2 
vegades a la setmana com a màxim, i les carns 
processades, si es consumeixen, ha de ser forma 
ocasional.

ALIMENTS ULTRAPROCESSATS
Eviteu comprar i consumir, de forma habitual, 
aliments ultraprocessats, elaborats amb poca 
matèria primera a la qual s’ha afegit sucres, 
greixos, sal, midons, additius, etc., que  
modifiquen el gust, l’olor, el color,  
la textura, etc.  
del producte.

GAUDIR
MENJANT

ÉS POSSIBLE! canalsalut.gencat.cat

Recomanancions de consum dels diferents grups d’aliments

Hortalisses 2 al dia, com a mínim,  al dinar i al sopar 

Fruites fresques 3 al dia, com a mínim 

Farinacis1 integrals a cada àpat

Fruita seca (crua o torrada) 3-7 grapats a la setmana

Llet, iogurt i formatge 1-3 vegades al dia

Carn, peix, ous i llegums no més de 2 vegades al dia, alternant:

Carn2 3-4 vegades a la setmana (màxim 2 
vegades a la setmana carn vermella)

Peix3 3-4 vegades  a la setmana

Ous 3-4 vegades a la setmana

Llegums4 3-4 vegades a la setmana

Aigua en funció de la set

Oli d’oliva verge per amanir i per cuinar

Quantitats que no siguin 
excessives, adaptades 
a les necessitats i que 
evitin el malbaratament 
d’aliments.

1.  Es consideren farinacis el pa, 
la pasta, l’arròs, el cuscús, 
etc., i també la patata i altres 
tubercles.

2.  Es considera carn vermella 
tota la carn muscular dels 
mamífers, com ara carn de 
bou, vedella, porc, xai, cavall i 
cabra. La carn blanca és, per 
tant, la carn d’aus, com també 
la de conill.

3.  És convenient diversificar 
els tipus de peix, tant blancs 
com blaus, i preferentment 

de pesca sostenible. També 
s’hi inclou en aquest grup el 
marisc.

4.  Els llegums, per la seva com-
posició nutricional rica en hi-
drats de carboni i en proteïnes, 
es poden considerar inclosos 
en el grup d’aliments farinacis 
i també en el de proteics (carn, 
peix, ous i llegums).

 

FRUITES I HORTALISSES
De fruites, com a mínim, 3 peces al dia, senceres 
o a trossos, sempre per postres, a tot arreu i també 
entre hores.
D’hortalisses, com a mínim 2 vegades al dia,  
crues (en amanides ben variades) o cuites  
(al vapor, saltada, al forn, etc.), com a plat principal 
o d’acompanyament.

LLEGUMS
De 3 a 4 vegades a la setmana. Es poden cuinar 
i presentar de moltes maneres diferents, i és fàcil 
comprar-los cuits. Són molt econòmics i nutritius, 
i poden ser un substitut excel·lent de la carn,  
el peix i els ous. A casa nostra en tenim moltes 
varietats, aprofiteu-les!

FRUITA SECA
Un grapat cada dia és una opció molt bona 
i saludable, ja sigui crua o torrada però sense sal. 
Incorporeu-la en esmorzars i berenars, en  
aperitius i també a les vostres receptes.

VIDA ACTIVA I SOCIAL
Sumeu almenys 30 minuts d’activitat física 
moderada, com a mínim 5 dies a la setmana,  
si pot ser en companyia i a l’aire lliure. 
Compartir els àpats amb temps i sense pantalles  
és una gran oportunitat per gaudir, fer salut i 
relacionar-se.

AIGUA
L’aigua és sempre la millor beguda: quan tingueu 
set, escolliu l’aigua, tant durant els àpats com 
entre àpats. Per reduir envasos, és millor l’aigua  
de l’aixeta.

ALIMENTS INTEGRALS
Trieu les varietats integrals del pa, la pasta, l’arròs, 
etc., ja que sense refinar són més nutritives.

OLI D’OLIVA VERGE
Tant per cuinar com per amanir, utilitzeu oli d’oliva 
verge. Al nostre entorn es produeixen moltes 
varietats diferents i de gran qualitat.

ALIMENTS DE TEMPORADA  
I PROXIMITAT
Prioritzeu-los, ja que són més frescos i conserven 
millor les aromes, els gustos, els nutrients, 
etc. Consumir-los ajuda al desenvolupament 
econòmic i social del territori i té menys impacte 
ambiental. 
Trieu-los a granel o en envasos reutilitzables per 
reduir residus.

Eviteu condimentar amb sal i sucre els aliments 
i les preparacions, especialment les dels infants. 
Els ajudareu a prevenir malalties.

SAL
Reduïu la sal que afegiu als aliments i les 
preparacions, i la que utilitzeu que sigui 
iodada. Molts aliments processats contenen 
una gran quantitat de sal. Les espècies 
i herbes aromàtiques potencien el gust de les 
preparacions. 

SUCRE
Disminuïu tant com pugueu el consum de 
productes ensucrats (tant aliments com begudes) 
i eviteu afegir sucre als aliments i begudes.

CARNS VERMELLES I PROCESSADES
La carn vermella es pot incloure d’1 a 2 
vegades a la setmana com a màxim, i les carns 
processades, si es consumeixen, ha de ser forma 
ocasional.

ALIMENTS ULTRAPROCESSATS
Eviteu comprar i consumir, de forma habitual, 
aliments ultraprocessats, elaborats amb poca 
matèria primera a la qual s’ha afegit sucres, 
greixos, sal, midons, additius, etc., que  
modifiquen el gust, l’olor, el color,  
la textura, etc.  
del producte.

GAUDIR
MENJANT

ÉS POSSIBLE! canalsalut.gencat.cat

Recomanancions de consum dels diferents grups d’aliments

Hortalisses 2 al dia, com a mínim,  al dinar i al sopar 

Fruites fresques 3 al dia, com a mínim 

Farinacis1 integrals a cada àpat

Fruita seca (crua o torrada) 3-7 grapats a la setmana

Llet, iogurt i formatge 1-3 vegades al dia

Carn, peix, ous i llegums no més de 2 vegades al dia, alternant:

Carn2 3-4 vegades a la setmana (màxim 2 
vegades a la setmana carn vermella)

Peix3 3-4 vegades  a la setmana

Ous 3-4 vegades a la setmana

Llegums4 3-4 vegades a la setmana

Aigua en funció de la set

Oli d’oliva verge per amanir i per cuinar

Quantitats que no siguin 
excessives, adaptades 
a les necessitats i que 
evitin el malbaratament 
d’aliments.

1.  Es consideren farinacis el pa, 
la pasta, l’arròs, el cuscús, 
etc., i també la patata i altres 
tubercles.

2.  Es considera carn vermella 
tota la carn muscular dels 
mamífers, com ara carn de 
bou, vedella, porc, xai, cavall i 
cabra. La carn blanca és, per 
tant, la carn d’aus, com també 
la de conill.

3.  És convenient diversificar 
els tipus de peix, tant blancs 
com blaus, i preferentment 

de pesca sostenible. També 
s’hi inclou en aquest grup el 
marisc.

4.  Els llegums, per la seva com-
posició nutricional rica en hi-
drats de carboni i en proteïnes, 
es poden considerar inclosos 
en el grup d’aliments farinacis 
i també en el de proteics (carn, 
peix, ous i llegums).

 
 
La guia alimentària “Petits canvis per menjar millor" és una nova eina educativa desenvolupada en el 
marc de l’estratègia PAAS (Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i 
l’alimentació saludable). Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de 
Catalunya, noviembre 2018.  
 
 
 



MENÚ ESCOLAR Tardor 2019/2020                                                                                  COLORS 

Tots els menús s’acompanyen de pa normal, amanida de guarnició i aigua. Un dia a la setmana mengem el pa integral.  
Tots els plats estan elaborats per els cuiners/cuineres del centre a partir d’ingredients frescos, ecològics de proximitat i de temporada.  
 

PROPOSTES DE SOPARS 
 
SETEMBRE 2019 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
 
 
  

12 
Arròs bullit amb llorer 

Hamburguesa de vedella 
a la planxa amb pebrot 

13 
Escalibada 

Pa amb tomàquet 
Remenat de gambes  

16 
Amanida de llenties 

vermelles 
Salmó al forn amb llimona 

 

17 
Bròquil amb patata 

gratinat 
Truita a la francesa 

18 
Crema freda de carbassó 
Botifarra a la planxa amb 

patata al forn 

19 
Espinacs amb patata 

saltejats amb panses i 
pinyons 

Croquetes de formatge 

20 
Gaspatxo 

Pa amb tomàquet i pernil 
salat 

23 
Amanida d’arròs llarg 

Llom a la planxa 

24 
Sopa de peix amb fideus 

Bunyols de bacallà 

25 
Puré de verdures  

Lluç al forn amb patates 
panaderes  

26 
Lasanya d’albergínia, 
tomàquet i formatge  

Truita de patates 
Pa amb tomàquet 

27 
Amanida variada amb 

fruits secs 
Conill al forn amb patates 

30 
Sopa amb estrelles 

Lluçet fregit amb amanida 
variada 

 

Es recomana complementar el sopar amb postres a base de fruita i/o làctic.  
 
 
OCTUBRE 2018 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
 
 

1 
Menestra de verdures 
Bistec de vedella amb 

patates xips 

2 
Puré d’espinacs 

Truita de patates amb 
enciam i pastanaga 

 

3 
Arròs amb tomàquet 

Llobarro al papillote amb 
porro i pastanaga 

4 
Amanida variada amb 

tonyina i olives 
Costelles de xai a la brasa 

 
7 

 Verdures saltejades al 
wok (pebrot, carbasso, 

ceba, pastanaga...) 
Pollastre a la planxa amb 

patates fregides 

8 
Crema de llegums 

Calamars “a la andalusa” 
amb enciam i pastanaga 

rallada 

9 
Coliflor amb patata 

Salsitxes de porc amb 
xampinyons  

10 
Sopa de fideus 

Perca a la planxa amb 
enciam i tomàquet 

 

11 
Ñoquis de patata amb 

salsa de tomàquet 
Truita francesa amb 

amanida 

14 
Arròs integral amb sofregit 

de tomàquet  
Peix a la planxa amb 

amanida  

15 
Bledes amb patata al 

vapor 
Cuixa de gall d’indi al forn 

amb tomàquet i herbes 
aromàtiques 

16 
Sopa amb pistons 

Salmó a la planxa amb 
enciam i remolatxa 

17 
Carbassó al forn farcit de 

verdures i pernil dolç 
Hamburguesa mixta a la 

planxa 

18 
Amanida de tardor (amb 

formatge i magrana) 
Seitons fregits (amb 
farina) amb pa amb 

tomàquet 
21 

Puré de verdures 
Pollastre a la planxa amb 

arròs blanc 

22 
Llaços de colors amb 

tomàquet i formatge ratllat 
Sardines al forn amb 
enciam i pastanaga 

23 
Bròquil i patata 

Truita a la francesa amb 
enciam i blat de moro 

24 
Puré de patata 

Llom a la planxa amb 
cogombre i pastanaga 

25 
Espàrrecs blancs amb 

maionesa 
Pizza de tonyina 

 
28 

Pèsols saltejats amb 
pernil salat 

Pit de gall d’indi a la 
planxa  

29 
Llenties a la jardinera 

Croquetes de peix 

30 
Macarrons amb verdures 

Llenguado a la planxa 
amb enciam 

 

Es recomana complementar el sopar amb postres a base de fruita i/o làctic.  

 
 
 



MENÚ ESCOLAR Tardor 2019/2020                                                                                  COLORS 

Tots els menús s’acompanyen de pa normal, amanida de guarnició i aigua. Un dia a la setmana mengem el pa integral.  
Tots els plats estan elaborats per els cuiners/cuineres del centre a partir d’ingredients frescos, ecològics de proximitat i de temporada.  
 

 
PROPOSTES DE SOPARS 
 
NOVEMBRE 2018 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
4 

Crema de carbassó 
Llobarro a la llimona amb 

xampinyons 

5 
Espinacs saltejats amb 

panses i pinyons 
Llonzes de porc amb 

patates fregides 

6 
Amanida de pasta de 

colors  
Gall d’indi al forn amb 

especies 

7 
Arròs amb verdures 

Perca a la planxa amb 
enciam i tomàquet 

8 
Entrepà vegetal (pa de 

cereals, enciam, 
tomàquet, pastanaga, 
pebrot, tonyina i ou) 

11 
Sopa amb galets  

Filet de bruixa a la planxa 
amb amanida variada 

12 
Puré de verdures  

Xai a la planxa amb 
enciam 

13 
Coliflor gratinada amb 

formatge 
Pollastre a la planxa amb 

patates xips 

14 
Crema de llenties 

Truita de carbassó amb 
amanida de tomàquet i 

ceba tendra 

15 
Verdures saltejades amb 

salsa de soja  
Seitons arrebossats amb 

torradetes 
18 

Llenties a la jardinera 
Verat a la planxa amb 

guarnició d’enciam i olives 

19 
Mongeta verda amb 
patata i pastanaga  

Pit de gall d’indi 
arrebossat 

20 
Tallarines amb verdures 

Bistec de vedella a la 
planxa amb enciam i 

tomàquet 

21 
Amanida d’enciams 
variats i espàrrecs 

Sardines a la graella amb 
guarnició d’arròs blanc 

22 
Escarxofes al forn 
Pa amb tomàquet 

Truita de carbassó, patata 
i ceba 

25 
Espaguetis amb orenga i 

formatge ratllat 
Hamburguesa mixta amb 

samfaina 
 

26 
Amanida variada amb blat 

de moro 
Suquet de rap amb 

patates  

27 
Sopa de pasta maravilla 
Truita de verdures amb 
amanida de guarnició 

28 
Arròs saltejat amb 

verdures 
Verat a la planxa amb all i 

julivert 

29 
Menestra de verdures 
Bikini de pernil dolç i 

formatge 

Es recomana complementar el sopar amb postres a base de fruita i/o làctic.  
 
DESEMBRE 2018 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
2 

Arròs amb verdures 
Mitjanes de conill a la 

planxa amb pebrot verd 

3 
Sopa de peix amb fideus 
Salmó a la planxa amb 

verdures saltejades 

4 
Crema d’espàrrecs verds  
Truita de patates i ceba  

Pa amb tomàquet  

5 
 

6 
 

9 
Sopa amb pasta maravilla 

Turbot al forn amb 
verdures (porro, tomàquet 

i pastanaga) 

10 
Amanida variada amb 

formatge de cabra  
Cuixa de pollastre al forn 

amb patates i ceba 

11 
Crema de xampinyons 

Crestes de tonyina  
Pa amb tomàquet 

12 
Menestra de verdures 

saltejades amb pernil salat 
Costelles de xai a la brasa  

13 
Amanida de llenties 

Llom a la planxa amb 
patates xips 

16 
Macarrons amb tomàquet 

Gall d’indi al forn amb 
verdures  

 

17 
Sopa amb fideus 

Bistec de vedella a la 
planxa amb enciam i pipes 

18 
Crema de verdures 

Salsitxes de pollastre amb 
tomàquet amanit i olives 

19 
Carbassó al forn farcit de 

pernil dolç 
Llenguado a la planxa 

amb guarnició d’arròs llarg 

20 
Amanida variada amb 

fruits secs 
Pizza de pernil dolç 

Es recomana complementar el sopar amb postres a base de fruita i/o làctic.  
 
 


