
Amanida nap, carlota i pomaAmanida ceba, tomata i lombardaAmanida remolatxa, persimon i carlota

                                                                                                                                                            
NOVEMBRE 2021 (SENSE PEIX I MARISC)

2 DIMARTS  3 DIMECRES 4 DIJOUS 5 DIVENDRES

En la valoració nutricional s´inclou 1 ració de pa

Les racions dels plats estan adaptades per grups d´adats

Espaguetis integrals amb                                                    

salsa carbonara (1,7)
Llentilles tradicionals Tosta amb pernil salat (1)

Truita de creïlles (3) Pizza vegetal (1,7)
Arròs amb costelles                                                    

i saltat de verdures

VALORACIÓ NUTRICIONAL: KCAL:826  GRASAS:34  GRASAS SATURADAS:7  HIDRATS DE CARBONI:85  PROTEÏNES:33

Fruita de temporada                                                                                                                   Fruita de temporada

Olla de fesols vegetals                                                                                            

Fruita de temporada                                                                                                                   

Amanida ceba, tomata i carabassa Amanida lombarda, carlota i olives (12,7)

Fruita de temporada                                                                                                                   

Fruita de temporada                                                                                                                   

Tosta de hummus (1)

Hamburguesa artesana (12)

Sopa de fideus (1)

Remena´t de carabasseta (3)

Macarrons gratinats al forn (1,7)

Amanida carlota, lomabarda i magrana  

12 DIVENDRES

Magre de poc rostit amb saltejat                  

de verdures 

Crema de bròquil amb                             

tostonets de pa al forn (1)

Pit de pollastre amb                                       

creïlles al forn (1,4)

Amanida remolatxa, rave i ceba Amanida poma, nap i carlota Amanida carlota, dacsa i olives (12,13,7) Amanida valenciana SENSE TONYINA (7,12,13)

9 DIMARTS 10 DIMECRES 11 DIJOUS

Fruita de temporada Fruita de temporada                                                                                                                   

Arròs amb tomata
Espaguetis integrals                                                             

amb verdures i tomata (1)                                                                                   

30 DIMARTS

Amanida ceba, tomata i lombardaAmanida rave, dacsa i carlota (6, 7,13)

Tosta amb formatge (1,7)

Iogurt (7) Fruita de temporada                                                                                                                   Fruita de temporada

Truita d´espinacs (3) Pollastre al forn 

Iogurt (7) Fruita de temporada                                                                                                                   

16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES

Fruita de temporada                                                                                                                   Fruita de temporada

24 DIMECRES 25 DIJOUS 26 DIVENDRES

Amanida rave, dacsa i carlota (6,7,13)Amanida remolatxa, persimon i carlota

Macarrons amb tomata                                                           

i verdures (1)
Sopa de pollastre (1)

Contracuixa rostida amb taronja
Pit de pollastre amb salsa                                             

de carlota i tomata

23 DIMARTS

Fruita de temporada                                                                                                                   Fruita de temporada                                                                                                                   

Fruita de temporada                                                                                                                   

29 DILLUNS

Fruita de temporada                                                                                                                   

22 DILLUNS

Sopa de verdures (1)

Crema de porro amb                                                                            

tostonets de pa al forn (1)                                        

Magre de porc amb                                                      

creïlles al forn

15 DILLUNS

Titot amb pera 

Amanida poma, nap i carlota

Amanida valenciana SENSE TONYINA (7,12,13)

8 DILLUNS 

Crema de carlota i fesols amb tostonets 

de pa al forn (1)

Pollastre al forn amb salsa 

Llentilles estofades 

Iogurt (7)

Remena´t de xampinyons (3)Arròs al forn (12,9)

Amanida carlota, lombarda i magrana Amanida poma, nap i carlota

Amanida carabassa, lombarda i olives (12,7)

Paella valeciana 

Cigrons a l´estil oriental (6)

Sopa d´au (1)

Pollastre al forn amb pèsols                                     

Iogurt (7)

Arròs caldós 

Remena´t de verdures (3)

Fruita de temporada

Amanida rave, dacsa i carlota (6,7,13)

Espaguetis integrals amb                                    

bolonyesa vegetal (1,6,7)

Truita francesa (3) Costelles a la mel 

Amanida remolatxa, lombarda i magrana


