
Menjador Escola Artur Martorell. Menú gener 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

7/1/2019 8/1/2019 9/1/2019 10/1/2019 11/1/2019

Macarrons amb tomàquet Arròs amb verdures Crema de carbassa amb crustonets Cigrons estofats amb verdures

VACANCES DE NADAL Truita de formatge amb enciam i olives Botifarra al forn amb amanida Pollastre al forn amb ceba i patata Lluç a la planxa amb enciam i pastanaga 

Fruita Iogurt Fruita Fruita

14/1/2019 15/1/2019 16/1/2019 17/1/2019 18/1/2019
Llenties estofades

Verdura de temporada amb patata i oli 
d’oliva 

Espaguetis amb verdures Arròs integral amb tomàquet Sopa amb galets

Arròs saltejat amb calçots i xampinyons Fricandó de vedella amb moniato i patata Truita de calçots amb enciam i pastanaga Bacallá al forn amb enciam i olives Pollastre arrebossat amb enciam i nap rallat

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

21/1/2019 22/1/2019 23/1/2019 24/1/2019 25/1/2019

Crema de verdures d'hivern amb crustonets Arròs 3 delícies
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Mongetes estofades Espirals gratinats

Carn magre amb tomàquet i cous cous
Hamburguesa de vedella amb enciam i 

olives
Estofat de gall d'indi amb xampinyons

Truita de ceba i patata amb enciam i 
pastanaga

Lluç al forn amb ceba i patata

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

28/1/2019 29/1/2019 30/1/2019 31/1/2019 1/2/2019

Sopa amb fideus Cigrons estofats Arròs amb tomàquet Crema de coliflor i xirivia amb crustonets Espaguetis a la carbonara

Estofat de vedella amb ceba i pastanaga Cous cous saltejat amb verdures Bacallá arrebossat amb enciam i nap rallat Pollastre al forn amb poma Truita a la francesa amb enciam i olives

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

* Fruites i verdures ecològiques Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

           Menú:  Basal Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948 



Menjador Escola Artur Martorell. Menú gener s/prot. vaca

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

7/1/2019 8/1/2019 9/1/2019 10/1/2019 11/1/2019

Macarrons amb tomàquet Arròs amb verdures Crema de carbassa amb crustonets Cigrons estofats amb verdures

VACANCES DE NADAL Truita de formatge amb enciam i olives Botifarra de porc al forn amb amanida Pollastre al forn amb ceba i patata Lluç a la planxa amb enciam i pastanaga 

Fruita Iogurt Fruita Fruita

14/1/2019 15/1/2019 16/1/2019 17/1/2019 18/1/2019
Llenties estofades

Verdura de temporada amb patata i oli 
d’oliva 

Espaguetis amb verdures Arròs integral amb tomàquet Sopa amb galets

Arròs saltejat amb calçots i xampinyons Fricandó de porc amb moniato i patata Truita de calçots amb enciam i pastanaga Bacallá al forn amb enciam i olives Pollastre arrebossat amb enciam i nap rallat

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

21/1/2019 22/1/2019 23/1/2019 24/1/2019 25/1/2019

Crema de verdures d'hivern amb crustonets Arròs 3 delícies
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Mongetes estofades Espirals gratinats

Carn magre de porc amb tomàquet i cous 
cous

Hamburguesa de porc amb enciam i olives Estofat de gall d'indi amb xampinyons
Truita de ceba i patata amb enciam i 

pastanaga
Lluç al forn amb ceba i patata

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

28/1/2019 29/1/2019 30/1/2019 31/1/2019 1/2/2019

Sopa amb fideus Cigrons estofats Arròs amb tomàquet Crema de coliflor i xirivia amb crustonets Espaguetis a la carbonara

Estofat de porc amb ceba i pastanaga Cous cous saltejat amb verdures Bacallá arrebossat amb enciam i nap rallat Pollastre al forn amb poma Truita a la francesa amb enciam i olives

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

* Fruites i verdures ecològiques Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

           Menú:  Sense Prot Vaca Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948 



Menjador Escola Artur Martorell. Menú gener s/llegum

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

7/1/2019 8/1/2019 9/1/2019 10/1/2019 11/1/2019

Macarrons amb tomàquet Arròs amb verdures Crema de carbassa amb crustonets Patates estofades amb verdures

VACANCES DE NADAL Truita de formatge amb enciam i olives Botifarra de porc al forn amb amanida Pollastre al forn amb ceba i patata Lluç a la planxa amb enciam i pastanaga 

Fruita Iogurt Fruita Fruita

14/1/2019 15/1/2019 16/1/2019 17/1/2019 18/1/2019
Amanida amb ou dur

Verdura de temporada amb patata i oli 
d’oliva 

Espaguetis amb verdures Arròs integral amb tomàquet Sopa amb galets

Arròs saltejat amb calçots i xampinyons Fricandó de porc amb moniato i patata Truita de calçots amb enciam i pastanaga Bacallá al forn amb enciam i olives Pollastre arrebossat amb enciam i nap rallat

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

21/1/2019 22/1/2019 23/1/2019 24/1/2019 25/1/2019

Crema de verdures d'hivern amb crustonets Arròs 3 delícies s/pèsol
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Cous cous amb verdures Espirals gratinats

Carn magre de porc amb tomàquet i cous 
cous

Hamburguesa de porc amb enciam i olives Estofat de gall d'indi amb xampinyons
Truita de ceba i patata amb enciam i 

pastanaga
Lluç al forn amb ceba i patata

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

28/1/2019 29/1/2019 30/1/2019 31/1/2019 1/2/2019

Sopa amb fideus Patates estofades amb ou dur Arròs amb tomàquet Crema de coliflor i xirivia amb crustonets Espaguetis a la carbonara

Estofat de porc amb ceba i pastanaga Cous cous saltejat amb verdures Bacallá arrebossat amb enciam i nap rallat Pollastre al forn amb poma Truita a la francesa amb enciam i olives

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

* Fruites i verdures ecològiques Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

           Menú:  Sense llegum Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948 



Menjador Escola Artur Martorell. Menú gener sense peix

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

7/1/2019 8/1/2019 9/1/2019 10/1/2019 11/1/2019

Macarrons amb tomàquet Arròs amb verdures Crema de carbassa amb crustonets Cigrons estofats amb verdures

VACANCES DE NADAL Truita de formatge amb enciam i olives Botifarra al forn amb amanida Pollastre al forn amb ceba i patata Llom a la planxa amb enciam i pastanaga 

Fruita Iogurt Fruita Fruita

14/1/2019 15/1/2019 16/1/2019 17/1/2019 18/1/2019
Llenties estofades

Verdura de temporada amb patata i oli 
d’oliva 

Espaguetis amb verdures Arròs integral amb tomàquet Sopa amb galets

Arròs saltejat amb calçots i xampinyons Fricandó de vedella amb moniato i patata Truita de calçots amb enciam i pastanaga Cap de llom forn amb enciam i olives Pollastre arrebossat amb enciam i nap rallat

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

21/1/2019 22/1/2019 23/1/2019 24/1/2019 25/1/2019

Crema de verdures d'hivern amb crustonets Arròs 3 delícies
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Mongetes estofades Espirals gratinats

Carn magre amb tomàquet i cous cous
Hamburguesa de vedella amb enciam i 

olives
Estofat de gall d'indi amb xampinyons

Truita de ceba i patata amb enciam i 
pastanaga

Pollastre al forn amb ceba i patata

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

28/1/2019 29/1/2019 30/1/2019 31/1/2019 1/2/2019

Sopa amb fideus Cigrons estofats Arròs amb tomàquet Crema de coliflor i xirivia amb crustonets Espaguetis a la carbonara

Estofat de vedella amb ceba i pastanaga Cous cous saltejat amb verdures Llom arrebossat amb enciam i nap rallat Pollastre al forn amb poma Truita a la francesa amb enciam i olives

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

* Fruites i verdures ecològiques Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

           Menú:  Sense Peix Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948 



Menjador Escola Artur Martorell. Menú gener sense proteïna llet de vaca

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

7/1/2019 8/1/2019 9/1/2019 10/1/2019 11/1/2019

Macarrons amb tomàquet Arròs amb verdures Crema de carbassa amb crustonets Cigrons estofats amb verdures

VACANCES DE NADAL Truita de ceba amb enciam i olives Botifarra s/làctic al forn amb amanida Pollastre al forn amb ceba i patata Lluç a la planxa amb enciam i pastanaga 

Fruita Postre vegetal Fruita Fruita

14/1/2019 15/1/2019 16/1/2019 17/1/2019 18/1/2019
Llenties estofades

Verdura de temporada amb patata i oli 
d’oliva 

Espaguetis amb verdures Arròs integral amb tomàquet Sopa amb galets

Arròs saltejat amb calçots i xampinyons Fricandó de vedella amb moniato i patata Truita de calçots amb enciam i pastanaga Bacallá al forn amb enciam i olives Pollastre arrebossat amb enciam i nap rallat

Fruita Fruita Postre vegetal Fruita Fruita

21/1/2019 22/1/2019 23/1/2019 24/1/2019 25/1/2019

Crema de verdures d'hivern amb crustonets Arròs 3 delícies
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Mongetes estofades Espirals gratinats amb pa ratllat s/formatge

Carn magre amb tomàquet i cous cous
Hamburguesa de vedella s/làctic amb 

enciam i olives
Estofat de gall d'indi amb xampinyons

Truita de ceba i patata amb enciam i 
pastanaga

Lluç al forn amb ceba i patata

Fruita Fruita Postre vegetal Fruita Fruita

28/1/2019 29/1/2019 30/1/2019 31/1/2019 1/2/2019

Sopa amb fideus Cigrons estofats Arròs amb tomàquet Crema de coliflor i xirivia amb crustonets
Espaguetis a la carbonara amb beguda 

vegetal s/làctic

Estofat de vedella amb ceba i pastanaga Cous cous saltejat amb verdures Bacallá arrebossat amb enciam i nap rallat Pollastre al forn amb poma Truita a la francesa amb enciam i olives

Fruita Fruita Postre vegetal Fruita Fruita

* Fruites i verdures ecològiques Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

           Menú:  Sense prot llet vaca Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948 



Menjador Escola Artur Martorell. Menú gener sense lactosa

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

7/1/2019 8/1/2019 9/1/2019 10/1/2019 11/1/2019

Macarrons amb tomàquet Arròs amb verdures Crema de carbassa amb crustonets Cigrons estofats amb verdures

VACANCES DE NADAL Truita de ceba amb enciam i olives Botifarra s/lactosa al forn amb amanida Pollastre al forn amb ceba i patata Lluç a la planxa amb enciam i pastanaga 

Fruita Postre vegetal Fruita Fruita

14/1/2019 15/1/2019 16/1/2019 17/1/2019 18/1/2019
Llenties estofades

Verdura de temporada amb patata i oli 
d’oliva 

Espaguetis amb verdures Arròs integral amb tomàquet Sopa amb galets

Arròs saltejat amb calçots i xampinyons Fricandó de vedella amb moniato i patata Truita de calçots amb enciam i pastanaga Bacallá al forn amb enciam i olives Pollastre arrebossat amb enciam i nap rallat

Fruita Fruita Postre vegetal Fruita Fruita

21/1/2019 22/1/2019 23/1/2019 24/1/2019 25/1/2019

Crema de verdures d'hivern amb crustonets Arròs 3 delícies
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Mongetes estofades Espirals gratinats amb pa ratllat s/formatge

Carn magre amb tomàquet i cous cous
Hamburguesa de vedella s/lactosa amb 

enciam i olives
Estofat de gall d'indi amb xampinyons

Truita de ceba i patata amb enciam i 
pastanaga

Lluç al forn amb ceba i patata

Fruita Fruita Postre vegetal Fruita Fruita

28/1/2019 29/1/2019 30/1/2019 31/1/2019 1/2/2019

Sopa amb fideus Cigrons estofats Arròs amb tomàquet Crema de coliflor i xirivia amb crustonets
Espaguetis a la carbonara amb beguda 

vegetal s/formatge

Estofat de vedella amb ceba i pastanaga Cous cous saltejat amb verdures Bacallá arrebossat amb enciam i nap rallat Pollastre al forn amb poma Truita a la francesa amb enciam i olives

Fruita Fruita Postre vegetal Fruita Fruita

* Fruites i verdures ecològiques Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

           Menú:  Sense lactosa Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948 



Menjador Escola Artur Martorell. Menú gener sense gluten

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

7/1/2019 8/1/2019 9/1/2019 10/1/2019 11/1/2019

Macarrons s/gluten amb tomàquet Arròs amb verdures Crema de carbassa amb crustonets s/gluten Cigrons estofats amb verdures

VACANCES DE NADAL Truita de formatge amb enciam i olives Botifarra s/gluten al forn amb amanida Pollastre al forn amb ceba i patata Lluç a la planxa amb enciam i pastanaga 

Fruita Iogurt Fruita Fruita

14/1/2019 15/1/2019 16/1/2019 17/1/2019 18/1/2019
Llenties estofades

Verdura de temporada amb patata i oli 
d’oliva 

Espaguetis s/gluten amb verdures Arròs integral amb tomàquet Sopa amb galets s/gluten

Arròs saltejat amb calçots i xampinyons
Fricandó de vedella s/gluten amb moniato i 

patata
Truita de calçots amb enciam i pastanaga Bacallá al forn amb enciam i olives

Pollastre arrebossat s/gluten amb enciam i 
nap rallat

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

21/1/2019 22/1/2019 23/1/2019 24/1/2019 25/1/2019

Crema de verdures d'hivern amb crustonets 
s/gluten

Arròs 3 delícies
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Mongetes estofades Espirals s/gluten gratinats

Carn magre amb tomàquet i mill
Hamburguesa de vedella s/gluten amb 

enciam i olives
Estofat de gall d'indi s/gluten amb 

xampinyons
Truita de ceba i patata amb enciam i 

pastanaga
Lluç al forn amb ceba i patata

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

28/1/2019 29/1/2019 30/1/2019 31/1/2019 1/2/2019

Sopa amb fideus s/gluten Cigrons estofats Arròs amb tomàquet
Crema de coliflor i xirivia amb crustonets 

s/gluten
Espaguetis s/gluten a la carbonara

Estofat de vedella s/gluten amb ceba i 
pastanaga

Arròs saltejat amb verdures
Bacallá arrebossat s/gluten amb enciam i 

nap rallat
Pollastre al forn amb poma Truita a la francesa amb enciam i olives

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

* Fruites i verdures ecològiques Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

           Menú:  Sense gluten Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948 



Menjador Escola Artur Martorell. Menú gener sense ou

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

7/1/2019 8/1/2019 9/1/2019 10/1/2019 11/1/2019

Macarrons amb tomàquet Arròs amb verdures Crema de carbassa amb crustonets Cigrons estofats amb verdures

VACANCES DE NADAL Peix a la planxa amb enciam i olives Botifarra s/ou al forn amb amanida Pollastre al forn amb ceba i patata Lluç a la planxa amb enciam i pastanaga 

Fruita Iogurt Fruita Fruita

14/1/2019 15/1/2019 16/1/2019 17/1/2019 18/1/2019
Llenties estofades

Verdura de temporada amb patata i oli 
d’oliva 

Espaguetis amb verdures Arròs integral amb tomàquet Sopa amb galets

Arròs saltejat amb calçots i xampinyons Fricandó de vedella amb moniato i patata Llom a la planxa amb enciam i pastanaga Bacallá al forn amb enciam i olives
Pollastre arrebossat s/ou amb enciam i nap 

rallat

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

21/1/2019 22/1/2019 23/1/2019 24/1/2019 25/1/2019

Crema de verdures d'hivern amb crustonets Arròs 3 delícies s/ou
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Mongetes estofades Espirals gratinats

Carn magre amb tomàquet i cous cous
Hamburguesa de vedella s/ou amb enciam i 

olives
Estofat de gall d'indi amb xampinyons

Pollastre a la planxa amb enciam i 
pastanaga

Lluç al forn amb ceba i patata

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

28/1/2019 29/1/2019 30/1/2019 31/1/2019 1/2/2019

Sopa amb fideus Cigrons estofats Arròs amb tomàquet Crema de coliflor i xirivia amb crustonets Espaguetis a la carbonara s/ou

Estofat de vedella amb ceba i pastanaga Cous cous saltejat amb verdures
Bacallá arrebossat s/ou amb enciam i nap 

rallat
Pollastre al forn amb poma Peix a la planxa amb enciam i olives

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

* Fruites i verdures ecològiques Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

           Menú:  Sense ou Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948 



Menjador Escola Artur Martorell. Menú gener sense porc

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

7/1/2019 8/1/2019 9/1/2019 10/1/2019 11/1/2019

Macarrons amb tomàquet Arròs amb verdures Crema de carbassa amb crustonets Cigrons estofats amb verdures

VACANCES DE NADAL Truita de formatge amb enciam i olives Peix a la planxa amb amanida Pollastre al forn amb ceba i patata Lluç a la planxa amb enciam i pastanaga 

Fruita Iogurt Fruita Fruita

14/1/2019 15/1/2019 16/1/2019 17/1/2019 18/1/2019
Llenties estofades

Verdura de temporada amb patata i oli 
d’oliva 

Espaguetis amb verdures Arròs integral amb tomàquet Sopa amb galets

Arròs saltejat amb calçots i xampinyons Fricandó de vedella amb moniato i patata Truita de calçots amb enciam i pastanaga Bacallá al forn amb enciam i olives Pollastre arrebossat amb enciam i nap rallat

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

21/1/2019 22/1/2019 23/1/2019 24/1/2019 25/1/2019

Crema de verdures d'hivern amb crustonets Arròs 3 delícies s/pernil
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Mongetes estofades Espirals gratinats

Pollastre a la planxa amb tomàquet i cous 
cous

Hamburguesa de vedella amb enciam i 
olives

Estofat de gall d'indi amb xampinyons
Truita de ceba i patata amb enciam i 

pastanaga
Lluç al forn amb ceba i patata

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

28/1/2019 29/1/2019 30/1/2019 31/1/2019 1/2/2019

Sopa amb fideus Cigrons estofats Arròs amb tomàquet Crema de coliflor i xirivia amb crustonets Espaguetis a la carbonara

Estofat de vedella amb ceba i pastanaga Cous cous saltejat amb verdures Bacallá arrebossat amb enciam i nap rallat Pollastre al forn amb poma Truita a la francesa amb enciam i olives

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

* Fruites i verdures ecològiques Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

           Menú:  Sense porc Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948 



Menjador Escola Artur Martorell. Menú gener sopars

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

7/1/2019 8/1/2019 9/1/2019 10/1/2019 11/1/2019

Crema de verdures Verdures al forn Sopa de fideus Mongeta tendra amb patata

VACANCES DE NADAL Gall d'indi a la planxa Peix blau a la planxa Truita amb ceba i pastanaga ratllada Botifarra a la planxa

Fruita Iogurt Fruita Fruita

14/1/2019 15/1/2019 16/1/2019 17/1/2019 18/1/2019
Crema de carbassa Arròs amb tomàquet Bledes amb patata Pasta amb verdures Bròquil amb ceba i moniato

Peix a la planxa Truita a la francesa amb amanida Hamburguesa a la planxa Gall d'indi a la planxa Sípia a la planxa

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

21/1/2019 22/1/2019 23/1/2019 24/1/2019 25/1/2019

Brou amb fideus Crema de coliflor Arròs amb tomàquet Espinacs amb patata Verdures al forn

Truita amb ceba i julivert Peix blau a la planxa Salsitxes de porc Pollastre a la planxa Hamburguesa a la planxa

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

28/1/2019 29/1/2019 30/1/2019 31/1/2019 1/2/2019

Crema de verdures Trinxat de col i patata Verdures al forn Pasta amb tomàquet Carbassa i bròquil

Peix a la planxa Gall d'indi a la planxa Broquetes de porc Peix blau al forn amb ceba Pollastre a la planxa

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

* Fruites i verdures ecològiques Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

           Menú:  Sopars Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948 


