Menú Febrer
Dilluns

Dimarts

Dimecres

1
Bledes amb patates al
vapor
Bistec de magra a les
fines herbes, patates al
forn
Fruita

2
Macarrons gratinats
Medalló de lluc a la
bilbaïna
amanida verda
Iogurt

3
Sopa de pistons
Contracuixa de pollastre
amb allada
enciam i pastanaga
ratllada
Fruita

8
Llenties amb arròs
arrebossat de gall dindi i
formatge
tomàquet i orenga
Fruita

9
Mongetes tendres amb
patates
Medalló de bacallà amb
crosta de patata
enciam i tomàquet
Fruita
16
Crema de pastanaga,
ceba i patates
Varetes de lluç
enciam i tomàquet

10
Tallarines napolitana
Truita de pernil cuit
enciam i pastanaga
ratllada

15
FESTA
LLIURE DISPOSICIÓ

22
Sopa de pasta
Mandonguilles a la
jardinera
Fruita

Fruita
23
Cigrons amb arròs
Truita de carbassó i
patata
enciam i tomàquet

Dijous

Divendres

4
Mongetes blanques
guisades amb carbassa i
patata
Croquetes artesanes de
pernil, enciam i blat de
moro
Fruita
11
Crema de carbassó
Pollastre rostit amb
llimona i farigola
Patates a daus
Fruita

5
Arròs amb tomàquet i
orenga
Remenat murcià amb
ou, carbassó i ceba
amanida amb brots de
soia
Fruita
12

18
Macarrons a l’anglesa
Pernilets de pollastre al
forn amb poma
enciam i col llombarda

19
Mongetes blanques
guisades amb pastanaga
Truita de patates amb
tomàquet amanit

Fruita
25
Arròs blanc amb sofregit
d’all i tomàquet natural
Bistec de cuixa de porc
a la planxa

Fruita
26
Crema de carbassa i
pastanaga
Filet d’abadejo amb
salsa verda
amanida verda
Fruita

Iogurt
17
Paella amb verdures
Hamburguesa de vedella
a la planxa
enciam i pastanaga
ratllada
Iogurt
24
Verdura tres colors
(mongeta, pastanaga i patata)

Nuggets de pollastre
rodanxes de tomàquet

enciam, pastanaga i olives

Fruita

Iogurt de sabor

El menú inclou Pa i aigua

Fruita

MENÚ ESPECIAL DE
CARNESTOLTES

Arròs a la veneciana
Cap de llom amb salsa i
xampinyons
Gelatina de maduixa

