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Substàncies que poden causar al·lèrgia alimentària: 1 Gluten, 

2 Llet, lactis, 3 Ous, 4 Peix, 5 Marisc, 6 Fruits secs, 7 àpid, 8 Soja

No obstant la informació dels al·lergògens, és obligació del

comensal informar a la cuina de qualsevol al·lèrgia alimentària 

per tal de poder ajustar el menú a les seves necessitats

3 4 5 6 7 8 9
Mongetes cuinades Sopa sofregida Llenties Arròs de peix Crema de verdures

Peix a n'es forn amb verdura Bollit de verdures i pollastre Aguiat de pilotes Lluç a la mallorquina Escaldums de pollastre amb

(sense patata) sense patata (sense patata) puré de patata

Fruita Natilles de vainilla casolanes Iogurt Iogurt Fruita

1,2,3,4,5 1,2,3 1,2,3,6 1,2,3,4,5 1,2,3

Per sopar :Truita de patates  Pa amb oli amb cuixot Sopa de brou Calamar amb verdures i arròs Salmó planxa amb patata

amb amanida i tomàtiga trempada Pollastre planxa

10 11 12 13 14 15 16
Ciurons escaldins Crema de verdures Sopa de Nadal (farcida) Crema de xampinyons Tallarins amb salsa de bolets

Braç de carn picada Truita espanyola Tires de calamar planxa amb Indiot planxa amb patata Pollastre al forn (sense patata)

amb pastanaga i arròs blanc Amanida xampinyons Amanida

Poma golden eco Iogurt Fruita de temporada Iogurt Fruita

1,2,3 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3 1,2,3,

Per sopar Ensalada de tonyina Peix planxa amb arròs Bollit de pollastre amb verdures Ous planxa amb pa amb oli Nuggets de peix amb amanida

amb pa i tomàtiga

17 18 19 20 21 22 23
Crema de pastanaga Cuinat amb llenties eco Consomé reina (ou i sémola) Ciurons cuinats Arròs de peix

Nuggets de mussola amb Indiot amb verdures Medallons de lluç amb verdura Llom metxat amb puré de Pollastre a la mallorquina 

patata forn i amanida patata patata (sense patata)

Iogurt Iogurt Fruita Flam d'ou casolà Plàtan eco

1,2,3,4,5 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3 1,4,5,6

Per sopar: Piteres de pollastre ous amb tomàtiga Bollit de verdures amb Lluç amb xampinyons i xítxaros Pizza de massa fina amb cuixot i

amb pastanaga i xampinyons pollastre xampinyons

24 25 26 27 28 29
Sopeta Arròs brut Cuinat amb mongetes eco Macarrons bolonyesa

Braç de carn picada amb Verdures amb ou poxat Cuixetes de pollastre amb Peix planxa amb amanida FESTA ESCOLAR UNIFICADA

xampinyons amanida variada i patata

Fruita Fruita Fruita Fruita

1,2,3 1,2,3,6 1,2,3 1,2,3,8

Per sopar Truita francesa amb Lluçet enfarinat Indiot amb xampinyons Puré de verdures

patata Pitera de pollastre amb patata


