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GENER 2020 
DILLUNS 11 DIMARTS 12 DIMECRES 13 DIJOUS 14 DIVENDRES 15 

Macarrons a la Napolitana amb 
orenga i formatge ratllat 

(gluten, làctics) 
Gall d’indi guisat  

amb verdures i picada d’ametlles 
(fruits secs) 

Fruita del temps 

Llenties estofades amb verdures 
 

Lluç al forn 
amb amanida d’ enciams i tomàquet 

(peix) 
 

Fruita del temps 
 

Crema de carbassó amb crostons de 
pa 

(gluten) 
Vedella a la jardinera 

amb verdures de temporada 
 

Gelatina de fruites (maduixa) 
 

Puré de patates 
(làctics) 

Truita de carbassó i ceba 
amb amanida d’enciam i pastanaga 

(ou) 
 

Fruita del temps 
 

Amanida (enciams, pastanaga, 
tomàquet, formatge i fruita de 

temporada) 
(làctic) 

Arròs caldós de peix 
(Peix, crustacis)  

Iogurt natural (làctic) 

DILLUNS 18 DIMARTS 19  DIMECRES 20  DIJOUS 21 DIVENDRES 22 

Crema de verdures fresques de 
temporada 

 
Estofat de pilotilles  

de pollastre amb pèsols 
 

Fruita del temps  

Arròs integral a la Napolitana 

 
Truita d’espinacs frescos i ceba 

amb amanida de pastanaga i olives 
(ou) 

 
Iogurt natural  

 (làctic) 

Cigrons saltejats amb espinacs 
frescos 

 
Barreta de lluç al forn  

amb amanida d’enciams i pastanaga 
(gluten) 

Fruita del temps  

Patata i coliflor gratinada amb 

formatge  
(làctics) 

D’Indiot  guisat 
amb panses  

 
Fruita del temps 

 

Sopa de peix amb pasta  

(Peix, crustacis, gluten) 
 

Canelons d’espinacs i pinyons amb 
beixamel 

(gluten,fruits secs, làctics) 
 

Fruita del temps  

DILLUNS 25 DIMARTS 26  DIMECRES 27  DIJOUS 28 DIVENDRES 29 

Crema de verdures fresques de 
temporada 

 
Estofat de mongetes amb calamarsets  

(peix, crustacis) 

 
Iogurt natural (la fageda) 

(làctics) 
Fruita del temps  

Escudella amb pasta 

(gluten) 
 

Pollastre rostit al forn 
amb sofregit de xampinyons i ceba 

 
Fruita del temps 

 

Hummus de cigrons amb torradetes 
(gluten) 

Truita de xampinyons 
Amb amanida d’enciam i olives 

(ou) 
Gelatina de fruites  

Trinxat de la Cerdanya de patata i 
col 

 
Estofat de vedella al forn 

amb amanida de tomàquet i 

pastanaga 
 

Fruita del temps 
 

Macarrons a la Napolitana amb  

formatge ratllat 
(gluten, làctics) 

Bacallà dessalat amb amanida  
d’enciam i col llombarda 

(Peix, crustacis) 
Iogurt natural 

(làctic) 

DILLUNS 1 FEBRER DIMARTS 2 DIMECRES 3  DIJOUS 4  DIVENDRES 5 

Minestra de verdures amb pèsols i 
tonyina  
(peix) 

Truita de patates 

amb amanida d’enciam (ou, fruits 
secs) 

Iogurt natural (La Fageda) 
(làctics 

Cuscús amb verdures 

(Gluten) 
Filets de lluç al forn amb amanida 

d’enciam i pastanaga 
(Peix) 

Fruita del temps 
 

Sopa (escudella casolana) amb pasta 

(gluten) 
Hamburguesa de pollastre amb 
patates al forn i ceba tendra 

(patates panadera) 
  

Fruita del temps 

Crema de carbassa amb rostillons de 

pa 
(Gluten) 

Llenties estofades amb verdures  
 

Fruita del temps 
 

Puré de patates 
Croquetes de bacallà al forn 

amb  
(Gluten,làctic, peix, crustacis) 

Amb amanida d’enciam, pastanaga i 
col llombarda  

Flam d’ou de La Fageda  
(làctics, ou) 
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