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menú escolar: què menjarem?

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Febrer 2015 (Calendari escolar genèric. No inclou les festes locals i de lliure elecció del centre)

Els menús estan elaborats amb aliments de proximitat, els làctics són produïts per La fageda, empresa que treballa per a la reinserció sociolaboral, i en el cas dels llegums i l’arròs a més, 
són de producció ecològica. Les fruites proposades se serviran sempre que reuneixin les condicions de consum idònies, en cas contrari se servirà una altra fruita. Tots els àpats aniran 
acompanyats d’una ració de pa.

2
Arròs a la cassola
Hamburguesa de vedella a 
la planxa
Enciam amanit amb 
pastanaga i blat de moro
Mandarines

i per sopar...
Crema de carbassó                    
Croquetes de bacallà amb 
saltat de xampinyons
Iogurt

3
Macarrons a la napolitana
Filet de lluç al forn amb salsa 
de tomàquet
Plàtan

i per sopar...
Amanida de cogombre i 
pastanaga ratllada              
Rotllets de pernil i formatge 
a la planxa amb llesquetes 
de pa
Iogurt

4
Saltat de pèsols, patata, ceba i 
pernil salat
Truita de formatge
Enciam amanit amb raves i 
olives verdes
Iogurt natural

i per sopar...
Bledes amb patata                       
Orada al forn amb verduretes
Pera

5
Escudella barrejada (fideus, 
cigrons i mongetes)
Carn d’olla (carn i verdura 
bullida)
Poma

i per sopar...
Cabdells amb pebrot 
escalivat                                
Broquetes de sípia i salmó 
amb llesquetes de pa
Iogurt

6
Mongeta tendra amb patata
Bastonets de pollastre 
arrebossats
Enciam amanit amb tomàquet 
verd i blat de moro
Gelatina de maduixa

i per sopar...
Tassa de caldo vegetal               
Arròs a la cubana (sofregit de 
ceba i tomàquet i ou ferrat)
Taronja

9
Llacets saltats amb ceba i 
cansalada
Truita de xampinyons
Enciam amanit amb tomàquet 
vermell i olives negres
Pera

i per sopar...
Pèsols bullits acompanyats de 
maionesa                           
Figuretes de peix fetes al forn
Iogurt

10
Mongetes seques estofades 
amb pastanagues
Anelles de calamar 
enfarinades
Enciam amanit amb 
pastanaga i olives negres
Poma

i per sopar...
Bròquil i patata al vapor            
Mini hamburgueses mixtes a 
la planxa amb ceba i formatge
Iogurt

11
Crema de verdures
Pollastre al forn amb patates 
xips
Plàtan

i per sopar...
Sopa de fideus                                             
Rodanxes de rap al vapor 
acompanyat de tomàquet 
amanit
Iogurt

12
Arròs amb salsa de tomàquet
Filet de limanda amb ceba, 
all i llorer al forn
Kiwi

i per sopar...
Espinacs a la catalana                
Truita de patata
Iogurt

13
DINAR 
AMAGAT
i per sopar...
Amanida d’enciam, poma 
i nous                                      
Crepes de saltat de verdures 
amb tofu
Iogurt

16
Espirals saltats amb pollastre 
i xampinyons
Filet de castanyola amb 
salsa de tomàquet
Mandarines

i per sopar...
Remenat de bolets, 
espàrrecs verds i gambetes, 
acompanyat de bastonets 
de pa
Petit suís

17
Brou de carn amb galets
Pollastre rostit amb xampinyons
Gelatina de maduixa

i per sopar...
Amanida d’enciam, tomàquet i 
daus de formatge              
Salmó amb pèsols al vapor
Kiwi

18
Mongeta tendra amb patata
Bistec rus (carn picada de 
vedella i porc arrebossada)
Enciam amanit amb 
tomàquet vermell i pastanaga
Plàtan

i per sopar...
Caldo vegetal amb 
estrelletes 
Conill al forn i enciam
Iogurt

19
Arròs amb verduretes
Truita de pernil cuit
Enciam amanit amb 
cogombre i olives verdes
Pera

i per sopar...
Crema de pastanaga 
Tortellinis de ricotta i 
espinacs
Iogurt

20
Llenties estofades amb 
patates
Filet de carn magra a la 
planxa
Enciam amanit amb 
pastanaga i blat de moro
Iogurt natural

i per sopar...
Graellada d’hortalisses                                           
Pa amb tomàquet i seitons 
arrebossats
Poma

23
Arròs amb suc de ceba i 
pastanaga
Bastonets de sípia arrebossats
Enciam amanit amb raves i 
olives verdes
Poma
 
i per sopar...
Timbal de patata i verdures      
Truita de formatge
Iogurt

24
Coliflor amb patata
Llom de porc amb salsa 
d’ametlles
Kiwi

i per sopar...
Crema de carbassa                                                     
Xipirons a l’andalusa amb 
trossets de carbassó
Iogurt

25
Sopa de rap i lluç amb 
pistons
Truita de patata i ceba
Enciam amanit amb 
tomàquet verd i blat de moro
Taronja

i per sopar...
Saltat de mongeta tendra 
amb pernil salat i pinyons                       
Filet de bou a la planxa 
amb xips
Iogurt

27
Fideuà (sípia i gambes/allioli 
opcional)
Cuixa de pollastre a la planxa
Enciam amanit amb tomàquet 
vermell i olives negres
Coca de forner

i per sopar...
Tassa de consomé                        
Pizza de pinya i palets de 
cranc
Plàtan

26
Crema de cigrons
Fricandó de vedella amb 
xampinyons
Pera

i per sopar...
Amanida d’enciam i tomàquet         
Arròs amb ceba, tonyina, 
gambetes i alfàbrega
Iogurt


