
Menjador Escola Artur Martorell. Menú Desembre basal
Empresa amb informació disponible en matèries d'al.lèrgies i intoleràncies alimentaries.Podeu sol.licitar informació a la coordinadora

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

02/12/2019 03/12/2019 04/12/2019 05/12/2019 06/12/2019

Arròs amb tomàquet Llenties amb verdures Patates estofades
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Truita de formatge amb enciam i olives
Macarrons amb ceba, tomàquet i 

formatge
Salsitxes amb ceba i llorer amb 

enciam i pastanaga
Pollastre al forn amb ceba, poma i 

enciam amb raves
FESTA

Fruita Fruita Fruita Iogurt

09/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 13/12/2019
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Arròs integral amb verdures Cigrons estofats Mandonguilles amb sípia i arròs Crema de carbassa amb crustonets

Coll de porc al forn amb salsa de ceba Bacallà arrebossat amb enciam i nap
Truita de ceba amb enciam i 

pastanaga
Amanida d'enciam, pastanaga, 
cogombre, nap, poma i olives

Pollastre rostit al forn amb enciam i 
remolatxa

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

16/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 20/12/2019

Crema de coliflor amb crustonets
Mongetes estofades amb cous-cous, 

ceba i moniato
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Arròs 3 delicies

Fricandó de vedella amb bolets
Amanida d'enciam, pastanaga, 
cogombre, nap, poma i olives

Pollastre arrebossat amb enciam i nap Lluç al forn amb enciam i olives DINAR DE NADAL

Fruita Fruita Fruita Iogurt

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

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



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Desembre sense Prot.llet Vaca

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

02/12/2019 03/12/2019 04/12/2019 05/12/2019 06/12/2019

Arròs amb tomàquet Llenties amb verdures Patates estofades
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Truita de ceba amb enciam i olives
Macarrons amb ceba i tomàquet 

s/formatge
Salsitxes s/làctic, amb ceba i llorer 

amb enciam i pastanaga
Pollastre al forn amb ceba,poma, 

enciam i raves
FESTA

Fruita Fruita Fruita Postre vegetal

09/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 13/12/2019
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Arròs integral amb verdures Cigrons estofats 

Mandonguilles s/làctic amb sípia i 
arròs

Crema de carbassa amb crustonets

Coll de porc al forn amb salsa de ceba Bacallà arrebossat amb enciam i nap
Truita de ceba amb enciam i 

pastanaga

Amanida d'enciam, 
pastanaga,cogombre, nap, poma i 

olives

Pollastre rostit al forn amb enciam i 
remolatxa

Fruita Fruita Fruita Postre vegetal Fruita

16/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 20/12/2019

Crema de coliflor amb crustonets
Mongetes estofades amb cous-cous, 

ceba i moniato
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Arròs 3 delicies

Fricandó de vedella amb bolets
Amanida d'enciam, 

pastanaga,cogombre, nap, poma i 
olives

Pollastre arrebossat amb enciam i nap Lluç al forn amb enciam i olives DINAR DE NADAL

Fruita Fruita Fruita Postre Vegetal S/Prot.llet Vaca

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



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Desembre sense Prot.Vaca

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

02/12/2019 03/12/2019 04/12/2019 05/12/2019 06/12/2019

Arròs amb tomàquet Llenties amb verdures Patates estofades
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Truita de formatge amb enciam i olives
Macarrons amb ceba, tomàquet i 

formatge
Salsitxes amb ceba i llorer amb 

enciam i pastanaga
Pollastre al forn amb ceba, poma i 

enciam amb raves
FESTA

Fruita Fruita Fruita Iogurt

09/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 13/12/2019
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Arròs integral amb verdures Cigrons estofats

Mandonguilles de porc amb sípia i 
arròs

Crema de carbassa amb crustonets

Coll de porc al forn amb salsa de ceba Bacallà arrebossat amb enciam i nap
Truita de ceba amb enciam i 

pastanaga
Amanida d'enciam,pastanaga, 
cogombre,  nap, poma i olives

Pollastre rostit al forn amb enciam i 
remolatxa

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

16/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 20/12/2019

Crema de coliflor amb crustonets
Mongetes estofades amb cous-cous 

ceba i moniato
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Arròs 3 delicies

Fricandó de porc amb bolets
Amanida d'enciam,pastanaga, 
cogombre,nap, poma i olives

Pollastre arrebossat amb enciam i nap Lluç al forn amb enciam i olives DINAR DE NADAL

Fruita Fruita Fruita Iogurt S/Prot.Vaca

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



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Desembre sense llegum

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

02/12/2019 03/12/2019 04/12/2019 05/12/2019 06/12/2019

Arròs amb tomàquet Verdures estofades Patates estofades
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Truita de formatge amb enciam i olives
Macarrons amb ceba, tomàquet, carn 

picada i formatge
Salsitxes amb ceba i llorer amb 

enciam i pastanaga
Pollastre al forn amb ceba, poma i 

enciam amb raves
FESTA

Fruita Fruita Fruita Iogurt

09/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 13/12/2019
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Arròs integral amb verdures Cous-Cous amb verdures

Mandonguilles amb sípia i arròs 
s/pèsols

Crema de carbassa amb crustonets

Coll de porc al forn amb salsa de ceba Bacallà arrebossat amb enciam i nap
Truita de ceba amb enciam i 

pastanaga
Amanida d'enciam, pastanaga, 

cogombre,nap,poma i olives
Pollastre rostit al forn amb enciam i 

remolatxa

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

16/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 20/12/2019

Crema de coliflor amb crustonets
Cous-Cous amb ceba, moniato i 

salsitxes
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Arròs 3 delicies s/pèsols

Fricandó de vedella amb bolets
Amanida d'enciam, pastanaga, 

cogombre,nap,poma i olives
Pollastre arrebossat amb enciam i nap Lluç al forn amb enciam i olives DINAR DE NADAL

Fruita Fruita Fruita Iogurt S/Llegum

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



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Desembre sense peix

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

02/12/2019 03/12/2019 04/12/2019 05/12/2019 06/12/2019

Arròs amb tomàquet Llenties amb verdures Patates estofades
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Truita de formatge amb enciam i olives
Macarrons amb ceba, tomàquet i 

formatge
Salsitxes amb ceba i llorer amb 

enciam i pastanaga
Pollastre al forn amb ceba, poma i 

enciam amb raves
FESTA

Fruita Fruita Fruita Iogurt

09/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 13/12/2019
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Arròs integral amb verdures Cigrons estofats Mandonguilles amb arròs s/sípia Crema de carbassa amb crustonets

Coll de porc al forn amb salsa de ceba
Escalopa de vedella arrebossada ab 

enciam i nap
Truita de ceba amb enciam i 

pastanaga
Amanida d'enciam, pastanaga, 
cogombre, nap, poma i olives

Pollastre rostit al forn amb enciam i 
remolatxa

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

16/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 20/12/2019

Crema de coliflor amb crustonets
Mongetes estofades amb cous-cous 

ceba i moniato
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Arròs 3 delicies

Fricandó de vedella amb bolets
Amanida d'enciam, pastanaga, 
cogombre, nap, poma i olives

Pollastre arrebossat amb enciam i nap
Truita a la francesa amb enciam i 

pastanaga
DINAR DE NADAL

Fruita Fruita Fruita Iogurt S/Peix

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



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Desembre sense lactosa

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

02/12/2019 03/12/2019 04/12/2019 05/12/2019 06/12/2019

Arròs amb tomàquet Llenties amb verdures Patates estofades
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Truita de ceba amb enciam i olives
Macarrons amb ceba i tomàquet 

s/formatge
Salsitxes s/lactosa amb ceba i llorer 

amb enciam i pastanaga
Pollastre al forn amb ceba, poma i 

enciam amb raves
FESTA

Fruita Fruita Fruita Postre Vegetal

09/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 13/12/2019
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Arròs integral amb verdures Cigrons estofats

Mandonguilles s/lactosa amb sípia i 
arròs

Crema de carbassa amb crustonets

Coll de porc al forn amb salsa de ceba Bacallà arrebossat amb enciam i nap
Truita de ceba amb enciam i 

pastanaga
Amanida d'enciam,pastanaga, 
cogombre,nap, poma i olives

Pollastre rostit al forn amb enciam i 
remolatxa

Fruita Fruita Fruita Postre vegetal Fruita

16/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 20/12/2019

Crema de coliflor amb crustonets
Mongetes estofades amb cous-cous, 

ceba i moniato
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Arròs 3 delicies

Fricandó de vedella amb bolets
Amanida d'enciam,pastanaga, 
cogombre,nap, poma i olives

Pollastre arrebossat amb enciam i nap Lluç al forn amb enciam i olives DINAR DE NADAL

Fruita Fruita Fruita Postre vegetal S/Lactosa

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



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Desembre sense gluten

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

02/12/2019 03/12/2019 04/12/2019 05/12/2019 06/12/2019

Arròs amb tomàquet Llenties amb verdures Patates estofades
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Truita de formatge amb enciam i olives
Macarrons s/gluten amb 

ceba,tomàquet i formatge
Salsitxes s/gluten amb ceba i llorer 

amb enciam i pastanaga
Pollastre al forn amb ceba, poma i 

enciam amb raves
FESTA

Fruita Fruita Fruita Iogurt

09/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 13/12/2019
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Arròs integral amb verdures Cigrons estofats

Mandonguilles s/gluten amb sípia i 
arròs

Crema de carbassa amb crustonets 
s/gluten

Coll de porc al forn amb salsa de ceba
Bacallà arrebossat s/gluten amb 

enciam i nap
Truita de ceba amb enciam i 

pastanaga
Amanida d'enciam,pastanaga, 
cogombre,nap,poma i olives

Pollastre rostit al forn amb enciam i 
remolatxa

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

16/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 20/12/2019

Crema de coliflor amb crustonets 
s/gluten

Mongetes estofades amb arròs, ceba i 
moniato

Verdura de temporada amb patata i oli 
d'oliva

Arròs 3 delicies

Fricandó de vedella s/gluten amb 
bolets

Amanida d'enciam,pastanaga, 
cogombre,nap,poma i olives

Pollastre arrebossat s/gluten amb 
enciam i nap

Lluç al forn amb enciam i olives DINAR DE NADAL

Fruita Fruita Fruita Iogurt S/Gluten

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



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Desembre sense ou

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

02/12/2019 03/12/2019 04/12/2019 05/12/2019 06/12/2019

Arròs amb tomàquet
Macarrons integrals amb tomàquet i 

formatge
Cigrons estofats amb arròs, ceba, 

carbassa i xirivia
Crema de pastanaga amb crustonets

Peix a la planxa amb enciam i olives
Llom a la planxa amb enciam i 

cogombre
Amanida d'enciam, pastanaga, 

cogombre, tomàquet i olives
Pollastre al forn amb ceba, patata i 

tomàquet amanit
FESTA

Fruita Fruita Fruita Iogurt

09/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 13/12/2019
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Arròs integral amb verdures Cigrons estofats Mandonguilles s/ou amb sípia i arròs Crema de carbassa amb crustonets

Coll de porc al forn amb salsa de ceba
Bacallà arrebossat s/ou amb enciam i 

nap
Truita de ceba amb enciam i 

pastanaga
Amanida d'enciam, pastanaga, 
cogombre, nap, poma i olives

Pollastre rostit al forn amb enciam i 
remolatxa

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

16/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 20/12/2019

Crema de coliflor amb crustonets
 Mongetes estofades amb cous-cous, 

ceba i moniato
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Arròs 3 delicies s/ou

Fricandó de vedella amb bolets
Amanida d'enciam, pastanaga, 
cogombre, nap, poma i olives

Pollastre arrebossat s/ou amb enciam i 
nap

Lluç al forn amb enciam i olives DINAR DE NADAL

Fruita Fruita Fruita Iogurt S/Ou

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



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Desembre sense porc

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

02/12/2019 03/12/2019 04/12/2019 05/12/2019 06/12/2019

Arròs amb tomàquet Llenties amb verdures Patates estofades
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Truita de formatge amb enciam i olives
Macarrons amb ceba, tomàquet i 

formatge
Salsitxes de gall d'indi amb ceba i 

llorer amb enciam i pastanaga
Pollastre al forn amb ceba, poma i 

enciam amb raves
FESTA

Fruita Fruita Fruita Iogurt

09/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 13/12/2019
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Arròs integral amb verdures Cigrons estofats

Mandonguilles de vedella amb sípia i 
arròs

Crema de carbassa amb crustonets

Gall d'indi al forn amb salsa de ceba Bacallà arrebossat amb enciam i nap
Truita de ceba amb enciam i 

pastanaga
Amanida d'enciam,pastanaga, 
cogombre,nap,poma i olives

Pollastre rostit al forn amb enciam i 
remolatxa

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

16/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 20/12/2019

Crema de coliflor amb crustonets
Mongetes estofades amb cous-cous, 

ceba i moniato
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Arròs 3 delicies s/pernil dolç

Fricandó de vedella amb bolets
Amanida d'enciam,pastanaga, 
cogombre,nap,poma i olives

Pollastre arrebossat amb enciam i nap Lluç al forn amb enciam i olives DINAR DE NADAL

Fruita Fruita Fruita Iogurt S/Porc

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



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Desembre Vegetarià

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

02/12/2019 03/12/2019 04/12/2019 05/12/2019 06/12/2019

Arròs amb tomàquet Llenties amb verdures Cigrons estofats amb cous-cous
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Truita de formatge amb enciam i olives
Macarrons amb ceba, tomàquet i 

formatge
Amanida d'enciam,pastanaga, 
cogombre, nap, poma i olives

Truita a la francesa amb ceba i enciam 
amb raves

FESTA

Fruita Fruita Fruita Iogurt

09/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 13/12/2019
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Arròs integral amb verdures Cigrons estofats Mongertes estofades amb arròs Crema de carbassa amb crustonets

Truita de porro amb enciam i olives Falafel de cigrons amb enciam i nap
Truita de ceba amb enciam i 

pastanaga
Amanida d'enciam, pastanaga, 
cogombre,nap, poma i olives

Pasta a la bolonyesa vegetariana amb 
sofregit de tomàquet,llenties i formatge

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

16/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 20/12/2019

Crema de coliflor amb crustonets
Mongetes estofades amb cous-cous, 

ceba i moniato
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Arròs 3 delicies

Fideus a la cassola amb cigrons i 
bolets

Amanida d'enciam, pastanaga, 
cogombre,nap, poma i olives

Truita de ceba amb enciam i nap Llenties saltejades amb enciam i olives DINAR DE NADAL

Fruita Fruita Fruita Iogurt Vegetariana

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



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Desembre sopars

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

02/12/2019 03/12/2019 04/12/2019 05/12/2019 06/12/2019
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Sopa amb arròs Crema de Verdures Amanida

Peix blanc Truita a la francesa Peix blau Pizza de formatge i verdures FESTA

Fruita Fruita Fruita Fruita

09/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 13/12/2019

Sopa amb fideus Crema de bròquil
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Puré de patata Amanida

Truita de calçots Pollastre a la planxa Peix blanc Ous al plat amb tomàquet Calamars a l'andalusa

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

16/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 20/12/2019

Pasta amb verdures Sopa amb verdures Crema de moniato
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Amanida

Peix Truita de ceba i patata Peix blau Gall d'indi a la planxa Hamburguesa casolana

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

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


