MENÚ HIVERN 2011-2012
DILLUNS
Pasta amb
tomàtiga
1ª SETMANA
Cuixes de
pollastre amb
ensalada

DIMARTS

DIMECRES

Cuinat de ciurons

Brou de peix amb
fideuí

Ensalada amb
formatge

Crema de
verdures

Peix al forn amb
patates bollides

Estofat de vedella
amb patates
fregides

Peix al forn amb
ensalada

Truita de patates
amb ensalada
Fruita

DIJOUS

Fruita en almíbar
Fruita

2ª SETMANA

DIVENDRES

Flam
Fruita

Pasta carbonara

Sopa

Pitrera de
pollastre a la
planxa amb
ensalada

Ous bollits amb
beixamel

Crema de
verdures
Peix blanc al forn
amb patates

Fruita

Cuinat de llenties

Arròs brut

Llom arrebossat
amb ensalada

Peix blanc al forn
amb verdures

Fruita

Iogurt

Mongetes verdes
amb cuixot

Arròs tres delícies

Fruita
Fruita

3ª SETMANA

Ensalada variada

Crema de porros

Sopa

Lasanya de carn

Truita francesa
amb formatge i
pernil
acompanyada de
tomàtiga

Croquetes de
tonyina amb
ensalada variada

Pasta amb
tomàtiga i carn.

Iogurt

Fruita

Arròs de peix

Cuinat de llenties

Fideuà

Peix al forn amb
patates i verdures

Pitrera d’indiot
amb ensalada

Peix arrebossat
amb patates

Fruita

Iogurt

Fruita

Ensalada mixta
amb formatge

Sopa

Ensalada mixta

Pilotes de carn
amb salsa de
tomàtiga i patates

Fideuà

Fruita

Peix a la planxa
amb patates.
Iogurt

Coca
Sopa de fideus
4ª SETMANA

5ª SETMANA

Crema de
verdures.

Llom a la planxa
amb verdures i
patates

Truita de patates
amb ensalada

Natilles

Fruita

Crema de
carabassa amb
patates

Cuinat de ciurons

Llom amb
xampinyons

Truita de
carabassí
Fruita

Llomets de lluç
arrebossats amb
patates fregides

Fruita

Fruita
Iogurt

Coca

Primera setmana: de l’1 al 2 de setembre, del 3 al 7 d’octubre, del 2 al 4 de novembre, de l’1 al 2 de desembre, de l’1 al 3 de febrer,
del 2 al 4 d’abril, del 2 al 4 de maig, de l’1 al 2 de juny.
Segona setmana: del 5 al 9 de setembre, del 10 al 14 d’octubre, del 7 a l’11 de novembre, del 5 al 9 de desembre, del 9 al 13 de
gener, del 6 al 10 de febrer, del 5 al 9 de març, del 7 a l’11 de maig, del 5 al 9 de juny.
Tercera setmana: del 12 al 16 de setembre, del 17 al 21 d’octubre, del 14 al 18 de novembre, del 12 al 16 de desembre, del 16 al 19
de gener, del 13 al 17 de febrer, del 12 al 16 de març, del 16 al 20 d’abril, del 14 al 18 de maig, del 12 al 16 de juny.
Quarta setmana: del 19 al 23 de setembre, del 24 al 28 d’octubre, del 21 al 25 de novembre, del 19 al 22 de desembre, del 23 al 27
de gener, del 20 al 24 de febrer, del 19 al 23 de març, del 23 al 27 d’abril, del 21 al 25 de maig, del 19 al 23 de juny.
Cinquena setmana: del 26 al 30 de setembre, el 31 d’octubre, del 28 al 30 de novembre, del 30 al 31 de gener, del 27 al 29 de febrer,
del 26 al 30 de març, el 30 d’abril, del 28 al 31 de maig.

