Novembre
DILLUNS

Escola La Seda
DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

1

2

FESTA

FESTA

5

6

7

8

9

Mongetes tendres amb patates i
coliflor
Escalopins de pollastre arrebossats
amanida d’enciam, remolatxa i blat
de moro
Iogurt de sabors

Arròs amb verdures de l’horta
Bacallà amb samfaina

Sopa d’escudella amb galets, fideus i
col d’olla
Carn d’olla amb cigrons, botifarra,
pollastre, carn picada i pastanaga

Espaguetis amb sofregit de
tomàquet natural i orenga
Truita francesa amb gall dindi
enciam i cogombre

LLEGUM ECOLÒGIC
Mongetes blanques estofades amb
arròs integral
Croquetes artesanes de pernil blat de
moro i tomàquet

12

13

14

15

16

Llenties amb verdures (ceba i
pebrot
Truita de tonyina
amanida de brots

Crema de carbassa amb crostonets
de pa
Pasta farcida de formatge i pernil
ibèric amb salsa de tomàquet
Fruita

Paella valenciana amb verdures, carn
magra i pollastre
Lluç amb crosta de patata
rodanxa de tomàquet i ceba
Fruita

Sopa de peix
Estofat de vedella amb xampinyons

19

20

21

22

Coliflor “al ajo arriero”
Contracuixa de pollastre rostit a la
llimona
Amanida d’enciam, tomàquet,
remolatxa i pastanaga.
Fruita
23

Arròs al curri
Hamburguesa de vedella al forn
amb patates palla casolanes
Fruita

Sopa de fideus
Bistec de pollastre a la planxa
amanida d’enciam, pastanaga i
tomàquet

Cigrons guisats amb espinacs i oli
d’all

Bròquil gratinat amb formatge
edam
Ous durs amb tomàquet i arròs
integral
Iogurt de sabors

Macarrons a la bolonyesa
Castanyola a l’andalusa enciam i
ceba
Fruita

29

30

Arròs amb tomàquet i orenga
Bistec de magra a les fines herbes
amanida verda

Verdura tricolor (bròquil, mongeta i
pastanaga)
Mandonguilles amb pèsols i patates
dau
Fruita

Fruita

Fruita

Fruita
Fruita

Fruita

26

27

Arrebossat de pernil i formatge
tomàquet amanit
Fruita
28

Llenties estofades casolanes
(amb xoriço i verdures)
Truita de patates
tomàquet i blat de moro

Crema de porro i carbassó
Pollastre a l’americana amb bacó
amanida de tomàquet i cogombre

Tallarines amb crema d’alfàbrega
Abadejo arrebossat amb patata i
ceba fregida

Fruita

Fruita

Iogurt de sabors

Fruita

Iogurt de sabors

Fruita

