
 

 

 

                                 
 

MENÚS TARDOR-HIVERN P1-P2 

 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
 

Pollastre rostit amb verdures al vapor i 
iogurt 

 
Peix amb la recepta de Palamós amb 

les seves patates al forn i fruita 

 
Sopa d’au amb estrelletes i Fricandó de 

la iaia pepida 
iogurt 

 
Croquetes artesanes de peix amb pasta 

italiana i fruita 

 
Escudella del Pirineu, llom de dos 

colors amb mangeta del ganxet i iogurt 

 
Fruita i entrepà de pernil dolç 

 
Got de llet amb pa de pagès i xocolata 

negra 

 
Fruita i entrepà de formatge 

 
Got de llet amb gelat artesà i pa amb 

melmelada 
 

 
Fruita i pa amb gall d’indi 

Peix amb recepta “a la donostiarra” 
amb verdures al forn i iogurt 

Macarrons a la bolonyesa recepta 
d’Olot amb amanida  i fruita Llenties amb amanida   i iogurt 

Peix amb la recepta de Palamós amb 
les seves patates al forn i fruita 

 

Crema d’hortalisses de tardor, pollastre 
i iogurt 

Coca de pastanaga I got de llet 
 

Entrepà de pernil dolç natural i fruita 
Pa de pagès amb melmelada feta a 

casa i got de llet 
Entrepà de formatge i fruita Gelat fet a casa i fruita 

Escudella catalana amb pilotilles “o que 
en són de bones” amb cigrons i iogurt 

Crema de carxofes amb peix a l’anglesa 
i fruita 

Crema d’hortalisses de temporada amb 
peix a l’anglesa i iogurt 

Fideus a la cassola de bosc i mar amb 
fruita 

Puré de patata (amb ou) amb 
hamburguesa de peix recepta Ratachef 

i iogurt 

Pa de pagès amb gall d’indi i fruita 
Coca de taronja amb xocolata i got de 

llet Iogurt i entrepà de pernil dolç 
Pa de pagès amb melmelada feta a 

casa i got de llet 
Macedònia amb iogurt natural i pa amb 

xocolata 

Fricandó amb patates duquessa i iogurt 
“caldito a la juliana”i pollastre brasejat 

amb fruita 
Truita de patata farcida d’amor amb 

fingers d’hortalisses i iogurt Macarrons recepta d’Olot i fruita 
Peix amb recepta de Palamós amb les 

seves patates al forn i iogurt 

 
uita i entrepà de pernil dolç 

 
Got de llet i pa amb xocolata negra 

 
 

 
Entrepà de melmelada de fruites feta a 

casa i iogurt 

 
Entrepà de formatge i fruita 

 
Iogurt natural i entrepà de gall d’indi 


