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DIMECRES 03 
601,0Kcal - Prot:32,2g - Lip:21,5g - HC:65,7g 
Amanida de col llombarda, tomaca i cogombre 

Ragout de magre amb pèsols 

Abadejo cruixent cassolà 

Iogurt 

Pa blanc 

DIVENDRES 05 
677,5Kcal - Prot:22,6g - Lip:24,7g - HC:87,4g 

Amanida d’encisam, olives i carlota 

Arròs al forn amb cigrons ECO 

Tosta de titaina 

Fruita de temporada 

Pa blanc 

Rotllo d'albergínia de ricota i espinacs amb ou al plat 

Fruita 

Amanida de rúcula amb tomaca i parmesà i pollastre 

rostit a la poma 

Fruita 

DIMECRES 10 
603,0Kcal - Prot:28,5g - Lip:26,2g - HC:60,5g 
Amanida d’encisam romana, remolatxa i olives 

Sopa de peix 

Truita amb forrmatge 

Iogurt 

Pa blanc 

DIVENDRES 12 
641,4Kcal - Prot:25,8g - Lip:29,3g - HC:64,8g 

Amanida de tomaca, pimentó roig, ceba i orenga 

Bullit valencià 

Mandonguillles en salsa de carabassa 

Fruita de temporada 

Pa blanc 

Arròs saltat amb verdures i taquets de tonyina amb 

tomaca 

Fruita 

Quinoa saltada amb verdures i salmó al forn 

Fruita 

DIMECRES 17 

627,4Kcal - Prot:26,9g - Lip:27,1g - HC:62,1g 

Amanida d’encisam, dacsa i formatge fresc 

Cigrons ECO estofats amb bledes fresques 

Llom en salsa 

Fruita de temporada 

Pa blanc 

DIVENDRES 19 

664,6Kcal - Prot:23,5g - Lip:31,5g - HC:69,2g 

Amanida d’encisam, olives, carlota 

Arròs a la cubana con ou dur 

Llonganisses amb verdures de temporada 

Fruita de temporada 

Pa blanc 

Verdures saltades i taquets de tonyina amb tomaca 

Fruita 

Espaguetis de carabasseta amb tomaca i llenguado a 

la llima 

Fruita 

DIMECRES 24 

625,9Kcal - Prot:24,0g - Lip:30,6g - HC:60,9g 

Amanida de ceba, tomaca i dacsa 

Crema de carabasseta 

Pollastre al forn amb tomaca al forn 

Fruita de temporada 

Pa blanc 

 

Cuscus amb carabasseta, porro i alvocat i nero en 

salsa verda 

Fruita 

DIVENDRES 26 

604,2Kcal - Prot:31,2g - Lip:16,1g - HC:77,6g 

Amanida d’encisam, olives i carlota 

Samfaina i estremessos 

Paella Valenciana 

Iogurt 

Pa blanc 
Escalivada de verdures i llobarro al forn amb pebre 

roig 

Fruita 

Ingrediente ecológico 

 
Huevo de gallinas camperas 

Producto integral 

Plato tradicional 

Verdura de temporada 

 DILLUNS 01 

 
 

 
FESTIU 

 DIMARTS 02 
602,7Kcal - Prot:29,8g - Lip:18,9g - HC:71,1g 

Amanida d’encisam i remolatxa 

Crema de llegums ECO 

Rellom en el seu suc 

Fruita de temporada 

Pa integral 

 
Espaguetis de carabasseta amb tomaca i taquets de 

pernil 

Fruita 

DILLUNS 08 
602,9Kcal - Prot:22,9g - Lip:22,3g - HC:75,0g 

Amanida d’encisam i remolatxa 

Tallarines amb verdures de temporada 

Gall Sant Pere a la llima 

Fruita de temporada 

Pa blanc 

 DIMARTS 09 
642,0Kcal - Prot:27,9g - Lip:13,6g - HC:95,5g 

Amanidad’encisam, tomaca i dacsa 

Llentilles ECO amb costelletes 

Coca de verdures de temporada 

Fruita de temporada 

Pa integral 

Tomaca amb mozzarella i alfàbega i truita francesa 

Fruita 

Amanida verda i llom amb salsa de formatge 

Fruita 

 

DILLUNS 15 

602,5Kcal - Prot:25,3g - Lip:26,9g - HC:61,5g 

Amanida d’encisam i remolatxa 

Espaguetis ECO a la carbonara 

Truita francesa 

Fruita de temporada 

Pa blanc 

 DIMARTS 16 

636,0Kcal - Prot:17,7g - Lip:32,2g - HC:64,9g 

Amanida de ceba, tomaca i carlota 

Crema de carlota 

Lenguadina en tempura 

Iogurt 

Pa integral 

Amanida de rúcula amb tomaca i parmesà i pollastre 

rostit amb poma 

Fruita 

Amanida de creïlla i truita de formatge 

Fruita 

DILLUNS 22 

621,3Kcal - Prot:28,9g - Lip:24,5g - HC:69,0g 

Amanida d’encisam i dacsa 

Canelons gratinats 

Lluç en el seu suc 

Fruita de temporada 

Pa blanc 

 DIMARTS 23 

629,9Kcal - Prot:26,5g - Lip:21,4g - HC:76,9g 

Amanida de col lombarda, tomaca i cogombre 

Llentilles ECO amb batxoqueta fresca 

Truita amb verdures de temporad 

Fruita de temporada 

Pa integral 

Regirat de verdures amb taquets de pernil serrà 

Fruita 

Crema de bròcoli i llom al forn amb tomaca 

Fruita 

DILLUNS 29 

618,8Kcal - Prot:25,5g - Lip:25,9g - HC:68,2g 

Amanida d’encisam, dacsa i poma 

Coditos napolitana 

Bunyols de bacallà 

Fruita de temporada 

Pa blanc 

 DIMARTS 30 

600,9Kcal - Prot:23,5g - Lip:23,1g - HC:67,0g 

Amanida d’encisam, olives i tomaca 

Llentillles amb verdures de temporada 

Truita amb tonyina 

Fruita de temporada 

Pa integral 

Tomaca amb mozzarella i alfàbega i truita francesa 

Fruita 

Coliflor gratinat i pit de titot amb allada 

Fruita 

 

DIJOUS 04 

 
607,4Kcal - Prot:25,5g - Lip:22,3g - HC:73,6g 

Amanida de ceba, tomaca i dacsa 
Sopa d´estreles amb verdures de temporada 

Truita de creïlla 

Macedònia casolana 

Pa blanc 

 
Quinoa saltada amb verdures i taquets de pernil 

Fruita 

 
 

 

DIJOUS 11 
628,0Kcal - Prot:34,8g - Lip:27,4g - HC:57,0g 

Amanida d’encisam, poma, formatge fres i 

Formatge fresc i magrana 
Arròs amb fesols i naps 

Aletes de pollastre cruixents 

Fruita de temporada 

Pan blanco 

 

Crema de carabassa i llenguado a la llima 

Fruita 

 
 

DIJOUS 18 

 

602,9Kcal - Prot:24,5g - Lip:24,0g - HC:62,9g 

Formatge fresc i tomaca amb orenga i oli d’oliva 

Sopa de fideus 

Varetes de lluç 

Iogurt 

Pa blanc 

 

Ratatouille de verdures i truita de pernil serrà 

Fruita 

 
 

DIJOUS 25 

609,4Kcal - Prot:14,8g - Lip:17,6g - HC:94,9g 

Amanida d’encisam, olives i carlota 

Lluç en all i pebre 

Rollet de pernil serrà i formatge 

Fruita de temporada 

Pan blanco 

 
Vichyssoise amb toppings de bròcoli i truita de 

creïlla 

Fruita 
 
 

 
Producto local y de proximidad 
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