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OCTUBRE 2016 al·lergens 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Valor nutricional 

3 
Crema d’espinacs amb 
crostons 
Hamburguesa de vedella a la 
planxa amb patates al forn 
s/g 
Postres i pa 

4 
Llenties estofades amb daus de 
pastanaga 
Truita de carbassó amb tall de 
formatge 
Postres i pa 

5 
Raviolis amb tomàquet i 
formatge ratllat s/g 
Filet de dorada planxa amb 
enciam i blat de moro 
Postres i pa 

6 
Sopa d’au amb pistons s/g 
Croquetes cassolanes s/g 
Postres i pa 

7 
Arròs amb tomàquet i tonyins 
Cuixetes de pollastre al forn 
Postres i pa 

Kcal: 676 
HC: 44% 
Prot: 25% 
Lip: 31% 

10 
Paella mixta 
E.I. Arròs amb tomàquet 
Varetes de lluç s/g amb 
enciam tricolor i olives 
Postres i pa 
 

11 
Mongeta tendra i patata al vapor 
Mandonguilles guisades amb 
xampinyons s/g 
Postres i pa 

12 
 
 

EL PILAR 

13 
Tallarines a la carbonara s/g 
E.I. Tallarines amb tomàquet s/g 
Llom a la planxa amb tomàquet 
natural 
E.I.cuixa gall dindi planxa 
Postres i pa 

 

14 
Cigrons estofats amb verdures 
E.I. Llenties amb tomàquet 
Truita de pernil dolç amb tall de 
formatge 
Postres i pa 

Kcal: 673 
HC: 48% 
Prot: 22% 
Lip: 30% 

17 
Sopa d’au amb pistons s/g 
Estofat de gall d’indi  s/g 
Postres i pa 

18 
Arròs saltejat amb verdures 
Filet de dorada a la planxa amb 
enciam i pipes 
Postres i pa 
 

19 
Mongetes blanques guisades 
E.I.llenties estofades 
Salsitxes al forn amb salsa de 
tomàquet s/g 
Postres i pa 
 

20 
Escudella catalana s/g 
Pollastre a l’ast amb xips 
Postres i pa 
 

21 
Minestra de verdures al vapor 
Croquetes cassolanes s/g amb 
amanida tricolor 
Postres i pa 
 

Kcal: 629 
HC: 46% 
Prot: 22% 
Lip: 32% 

24 
JORNADA ITALIANA 
Macarrons a la napolitana s/g 
Pizza casolana s/g amb 
enciam 
Postres i pa 

25 
Brou d’au amb estrelles s/g 
Hamburguesa de pollastre a la 
planxa amb puré de patates 
Postres i pa 

26 
Crema de carbassó 
Llibrets de llom s/g amb 
tomàquet natural 
E.I.llom arrebossat s/g 
Postres i pa 

27 
Arròs amb tomàquet i tonyina 
Filet de palometa al forn amb 
amanida tricolor 
Postres i pa 

28 
Llenties estofades amb 
pastanaga 
Truita de patates amb tall de 
formatge 
Postres i pa 

Kcal: 664 
HC: 50% 
Prot: 24% 
Lip: 26% 

 

 

 

 

  

 
2016 ANY INTERNACIONAL DELS LLEGUMS  
Font de proteines d’origen vegetal, fibra, hidrats de carbó, minerals (calci, ferro, magnesi, zinc) i vitamines. 
Menú revisat per: Josep Gou Gratacós 
Farmacèutic I nutricionista, col·legiat 12481 ( CALITEC )                                                                                                            NOTA: el postres consistiran 4 dies de fruita I un dia làctic. 
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