
8 Amanida 9 Amanida 10 Crudités

Pizza del chef Arròs amb salsa de tomaca
Crema carabasseta amb formatge 

fresc batut

(amb verdures de temporada)

Pollastre amb salsa barbacoa
Lluç gratinat amb cremós de 

carlota 
Llom de porc al forn amb amanida 
amb verdures de l'horta valenciana

Fruita Fruita Batut casolà de fruites

13 Amanida 14 Tomaca amb formatge fresc 15 Amanida 16 Amanida 17 Crudités

Espaguetis integrals amb salsa 
bolonyesa vegetal

Amanida completa amb verdures 
ECO

Crema campesina
Sopa de fideus amb caldo de la                                 

iaia
Cigrons a l'estil oriental

(amb carlota y fesols)

Xulles de titot amb verduretes d' 
estiu

Arròs a banda Magre amb sanfaina de la terreta
Fingers casolans de lluç amb creïlles 

grilló

Fruita Fruita Fruita de temporada Fruita

20 Xip de verdures 21 Gaspatxo andalús 22 Amanida 23 Amanida 24 Amanida

Crema hortelana
Amanida amb hortalisses ECO de la 

nostra terra
Fesols amb tomaca i formatge 

chedar
Amanida de pasta Braves suaus  el Drac km0

(de verdures i cigrons)

Hamburguesa de pollastre amb 
amanida

Paella Valenciana Xuquet de rape amb creïlles Truita de carabasseta Llomello en salsa de poma

(al forn) (guisat) (al forn)
Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt Valoració nutricional

27 Amanida 28 Tomaca amb formatge valencià 29 Crudités 30 Amanida

Crema de carlota amb fesols suau
Macarrons al pesto de                                          

carabasseta
Amanida de la tardor Dhal de llentilles

(amb tomaca y carabasseta) (guisades)

Mandonguilles mixtes amb verdures 
de temporada

Paella marinera Truita de tonyina

(guisades)
Fruita Fruita Fruita Macedònia de fruites

SOPAR: Guisat de calamars i carabassa 
rostida . Fruita

SOPAR: Estofat de magre amb verdures i 
creïlla. Fruita

SOPAR: Sopa de fideus i pollastre guisat. 
Fruita

SOPAR: Paninis casolans de tonyina, dacsa 
i bròcoli . Fruita

    Iogurt amb avena y fruits rojos

      Lluç empanat amb julivert i all

(amb verdura de fulla verda,cogombre, 
dacsa, formatge)

SOPAR: Crema de bròcoli i aladrocs amb 
arrebossat casolà. Fruita

SOPAR: Xampinyó saltat i truita de creïlla. 
Fruita

SOPAR: Verdures rostides i vedella a la 
planxa. Fruita

SOPAR: Moniato al forn amb pollastre 
adobat. Fruita

SOPAR: Sopa de tapioca i rellom de polit. 
Fruita
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SOPAR: Peix al papillote amb verdures i 
creïlla. Fruita

SOPAR:Sopa de pollastre i regirat d'ou. 
Fruita

SOPAR: Guisat de rape amb creïlla i 
hortalisses. Fruita

SOPAR: Menestra gratinada i pit de titot 
rostit. Fruita

SOPAR: Crema de verdures i hamburguesa 
casolana de vedella. Fruita

DIVENDRESDIMECRES DIJOUS

DIJOUS DIVENDRES

SOPAR: Crema de carabassa y sépia en 
salsa verda. Fruita

SOPAR: Sopa de lletres i truita paisana. 
Fruita

SOPAR: Bullit valencià i titot rostit. Fruita

Els hàbits alimentaris en l'edat 

infantil són molt importants 

perquè defineixen l'alimentació 

de la persona adulta. Desde El 

Drac farem tot el possible per a 

dur a terme una alimentació 

completa, divertida i saludable 

T'apuntes?

Fruita de temporada de 

setembre: pera, poma, 

bresquilla, meló, pinya i raïm
Truita de creïlles amb amanida 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES

Totes les nostres fruites 

i verdures són de 

temporada, 

ecològiques i de km 0

Energia (Kcal) 625                                                                                                       

Grasa (%) 32,27                                                                          

AGS (%) 6,07                                                                      

Hidrats de carboni (%) 53,83                                                                         

Sucres(%) 14,66                                                                

Proteïnes (%) 13,90                                                                                       

Sal (gr) 0,99

El Drac forma part amb molta 

il·lusió del projecte "La 

Ecotira", apostant per un 

servei d'alimentació saludable 

i sostenible.                               

Ens acompanyes?

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES


