DESEMBRE 2.021 Angela Llinàs S.L.
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

1

2

3

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

Brou de carn amb pinyonet

Puré de verdures

Arròs amb salsa de tomàtiga

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

Pollastre amb allets i

Salsitxa fresca amb patates

Peix planxa amb

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

xampinyons

i tomàtiga trempada

amanida i colflori arrebossada

comensal informar a la cuina de qualsevol al·lèrgia alimentària

Fruita
1,2,3

Fruita
1,2,3

Flam de vainilla
1,2,3,4,5

Per sopar:Truita francesa amb
xampinyons saltejats

Arròs amb verdures i gambes

Puré de verdures amb ou bollit

per tal de poder ajustar el menú a les seves necessitats

6

7

FESTA

DIA NO LECTIU

Per sopar:

8
FESTA

Pa amb oli amb formatge i tomàtiga

13

14

9

10

Ciurons cuinats

Arròs brut

Escaldums de pollastre

Medallons de lluç amb ensalada

Fruita

Fruita

1,2,3,6

1,2,3,4,5

Llom planxa amb verdures

Truita de patata amb amanida

15

16

17

Ciurons escaldins

Sopeta

Arròs de peix

Crema de verdures

Macarrons amb carn picada

Braç de carn picada amb

Llom amb salsa caçadora

Truita de francesa amb

Filet de dorada planxa amb

i bolets

pastenaga, xampinyons i arròs

i verdures

ensalada

patata bollida

Pollastre a la mallorquina

Fruita
1,2,3,6

Iogurt
1,2,3

Fruita
1,2,3,4,5

Gelatina amb fruita
1,2,3,4,5

Fruita
1,4,5,6

Per sopar Truita de carabassó

Peix fregit amb tomàtiga

Puré de verdures amb indiot

Salsitxes amb verdures

Ou bollit amb verdures bollides

planxa

20

21

22

Llenties

Arròs saltejat amb verdures

Sopa de Nadal (farcida)

Escaldums d'indiot

Truita amb amanida variada

Piteres de pollastre arrebossades
amb ensalada

Fruita
1
Per sopar

Fruita
1,2,3
Bollit de verdures Mongetes verdes amb tonyina

amb patata i peix

i pà

Dolços de Nadal
1,2,3,6
Bollit d'ou i mongetes tendres

