
Menjador Escola Artur Martorell. Menú Setembre Basal

14/09/2020 15/09/2020 16/09/2020 17/09/2020 18/09/2020

Espirals amb tomàquet Amanida de patata Crema de carbassa Cigrons saltejats amb ceba i tomàquet
Amanida d'arròs amb tomàquet, 
carbassó, ceba tendre i orenga

Botifarra al forn amb enciam i olives
Daus de gall d'indi rostits amb ceba i 

carbassó
Pollastre al forn amb amaida d'ecniam 

i pastanaga
Lluç a la planxa amb amanida 

d'enciam i nap ratllat
Truita de ceba i patata amb amanida 

d'enciam i tomàquet

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

21/09/2020 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 25/09/2020

Arròs 3 delícies
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Crema de pastanaga Macarrons a la bolonyesa Llenties estofades

Truita de formatge amb amanida 
d'enciam i olives

Hamburguesa de vedella amb 
amanida d'enciam i tomàquet

Pollastre amb ceba, pastanaga i 
tomàquet

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

Lluç al forn amb amanida d'enciam i 
pastanaga

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

28/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020
Cous cous amb ceba, carbassó, 

pastanaga i xampinyons
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Hummus amb bastonets de pa

Ous amb tomàquet amb enciam i 
pastanaga

Pollastre a la llimona amb amanida 
d'enciam i tomàquet

Arròs integral amb verdures

Fruita Fruita Fruita

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



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Setembre Sopar

14/09/2020 15/09/2020 16/09/2020 17/09/2020 18/09/2020
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Sopa amb fideus Pasta Crema de espinacs Coca amb samfaina

Truita de carbassó Peix a la planxa Remenat de xampinyons Pollastre a la planxa Sípia a la planxa

Fruita Iogurt Fruita Iogurt Fruita

21/09/2020 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 25/09/2020

Crema de carbassó Cous cous amb verdures Arròs amb tomàquet
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Patés vegetals amb bastonets de 

pastanaga

Llom a la planxa Truita a la francesa Peix a la planxa Ous al plat Pizza casolana

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

28/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Arròs amb verdures Sopa amb fideus

Calamar a la planxa Truita de formatge Pollastre a la planxa

Fruita Fruita Fruita

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



Menjador Artur Martorell. Menú Setembre Baix Fructosa i S/Lactosa

14/09/2020 15/09/2020 16/09/2020 17/09/2020 18/09/2020

Espirals amb oli d'oliva, orenga i sal Amanida de patata, pebrot i api
Crema de bledes i patata s/ceba ni 

porro
Cigrons saltejats amb pebrot i col

Amanida d'arròs amb pebrot, espincs i 
orenga

Botifarra s/lactosa al forn amb enciam
Daus de gall d'indi rostits amb 

xampinyons
Pollastre al forn amb amaida d'ecniam

Lluç a la planxa amb amanida 
d'enciam 

Truita a la francesa amb amanida 
d'enciam

Taronja Iogurt s/lactosa Plàtan Iogurt s/lactosa Mandarines

21/09/2020 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 25/09/2020

Arròs 3 delícies (truita, api i pebrot) Bledes amb patata i oli d’oliva Crema de coliflor amb llorer
Macarrons amb sofregit de api, col, 

pebrot i carn picada
Llenties estofades amb pebrot s/ceba, 

porro ni tomàquet

Truita a la francesa amb amanida 
d'enciam

Hamburguesa de vedella s/lactosa 
amb amanida d'enciam 

Pollastre al forn amb amanida 
d'enciam

Amanida d'enciam Lluç al forn amb amanida d'enciam

Iogurt s/lactosa Plàtan Mandarines Iogurt s/lactosa Taronja

28/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020

Cous cous amb xampinyons Coliflor amb patata i oli d’oliva Hummus amb bastonets de pa

Ous durs amb oli d'oliva i sal amb 
amanida d'enciam

Pollastre a la llimona amb amanida 
d'enciam i tomàquet

Arròs integral amb pebrot, col i api

Plàtan Iogurt s/lactosa Taronja

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



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Setembre S/Gluten

14/09/2020 15/09/2020 16/09/2020 17/09/2020 18/09/2020

Espirals s/gluten amb tomàquet Amanida de patata Crema de carbassa Cigrons saltejats amb ceba i tomàquet
Amanida d'arròs amb tomàquet, 
carbassó, ceba tendre i orenga

Botifarra s/gluten al forn amb enciam i 
olives

Daus de gall d'indi rostits amb ceba i 
carbassó

Pollastre al forn amb amaida d'ecniam 
i pastanaga

Lluç a la planxa amb amanida 
d'enciam i nap ratllat

Truita de ceba i patata amb amanida 
d'enciam i tomàquet

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

21/09/2020 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 25/09/2020

Arròs 3 delícies
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Crema de pastanaga Macarrons s/gluten a la bolonyesa Llenties estofades

Truita de formatge amb amanida 
d'enciam i olives

Hamburguesa de vedella s/gluten amb 
amanida d'enciam i tomàquet

Pollastre amb ceba, pastanaga i 
tomàquet

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

Lluç al forn amb amanida d'enciam i 
pastanaga

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

28/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020
Pasta s/gluten amb ceba, carbassó, 

pastanaga i xampinyons
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Hummus amb bastonets de pastanaga 

s/pa

Ous amb tomàquet amb enciam i 
pastanaga

Pollastre a la llimona amb amanida 
d'enciam i tomàquet

Arròs integral amb verdures

Fruita Fruita Fruita

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



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Setembre S/Lactosa

14/09/2020 15/09/2020 16/09/2020 17/09/2020 18/09/2020

Espirals amb tomàquet Amanida de patata s/lactosa Crema de carbassa Cigrons saltejats amb ceba i tomàquet
Amanida d'arròs amb tomàquet, 
carbassó, ceba tendre i orenga

Botifarra s/lactosa al forn amb enciam 
i olives

Daus de gall d'indi rostits amb ceba i 
carbassó

Pollastre al forn amb amaida d'ecniam 
i pastanaga

Lluç a la planxa amb amanida 
d'enciam i nap ratllat

Truita de ceba i patata amb amanida 
d'enciam i tomàquet

Fruita Fruita Fruita Postre vegetal Fruita

21/09/2020 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 25/09/2020

Arròs 3 delícies
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Crema de pastanaga Macarrons a la bolonyesa s/formatge Llenties estofades

Truita de carbassó amb amanida 
d'enciam i olives

Hamburguesa de vedella s/lactosa 
amb amanida d'enciam i tomàquet

Pollastre amb ceba, pastanaga i 
tomàquet

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

Lluç al forn amb amanida d'enciam i 
pastanaga

Fruita Fruita Fruita Postre vegetal Fruita

28/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020
Cous cous amb ceba, carbassó, 

pastanaga i xampinyons
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Hummus amb bastonets de pa

Ous amb tomàquet amb enciam i 
pastanaga

Pollastre a la llimona amb amanida 
d'enciam i tomàquet

Arròs integral amb verdures

Fruita Fruita Fruita

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



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Setembre S/Llegum

14/09/2020 15/09/2020 16/09/2020 17/09/2020 18/09/2020

Espirals amb tomàquet Amanida de patata Crema de carbassa
Cous cous saltejat amb ceba i 

tomàquet
Amanida d'arròs amb tomàquet, 
carbassó, ceba tendre i orenga

Botifarra al forn amb enciam i olives
Daus de gall d'indi rostits amb ceba i 

carbassó
Pollastre al forn amb amaida d'ecniam 

i pastanaga
Lluç a la planxa amb amanida 

d'enciam i nap ratllat
Truita de ceba i patata amb amanida 

d'enciam i tomàquet

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

21/09/2020 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 25/09/2020

Arròs 3 delícies s/pèsols
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Crema de pastanaga Macarrons a la bolonyesa Patates estofades

Truita de formatge amb amanida 
d'enciam i olives

Hamburguesa de vedella amb 
amanida d'enciam i tomàquet

Pollastre amb ceba, pastanaga i 
tomàquet

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

Lluç al forn amb amanida d'enciam i 
pastanaga

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

28/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020
Cous cous amb ceba, carbassó, 

pastanaga i xampinyons
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Remenat de ou amb xampinyons

Ous amb tomàquet amb enciam i 
pastanaga

Pollastre a la llimona amb amanida 
d'enciam i tomàquet

Arròs integral amb verdures

Fruita Fruita Fruita

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



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Setembre S/Ou

14/09/2020 15/09/2020 16/09/2020 17/09/2020 18/09/2020

Espirals amb tomàquet Amanida de patata s/ou Crema de carbassa Cigrons saltejats amb ceba i tomàquet
Amanida d'arròs amb tomàquet, 
carbassó, ceba tendre i orenga

Botifarra s/ou al forn amb enciam i 
olives

Daus de gall d'indi rostits amb ceba i 
carbassó

Pollastre al forn amb amaida d'ecniam 
i pastanaga

Lluç a la planxa amb amanida 
d'enciam i nap ratllat

Peix a al forn amb amanida d'enciam i 
tomàquet

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

21/09/2020 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 25/09/2020

Arròs 3 delícies s/ou
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Crema de pastanaga Macarrons a la bolonyesa Llenties estofades

Peix a la planxa amb amanida 
d'enciam i olives

Hamburguesa de vedella s/ou amb 
amanida d'enciam i tomàquet

Pollastre amb ceba, pastanaga i 
tomàquet

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

Lluç al forn amb amanida d'enciam i 
pastanaga

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

28/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020
Cous cous amb ceba, carbassó, 

pastanaga i xampinyons
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Hummus amb bastonets de pa

Peix amb salsa de tomàquet amb 
enciam i pastanaga

Pollastre a la llimona amb amanida 
d'enciam i tomàquet

Arròs integral amb verdures

Fruita Fruita Fruita

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



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Setembre S/Peix

14/09/2020 15/09/2020 16/09/2020 17/09/2020 18/09/2020

Espirals amb tomàquet Amanida de patata Crema de carbassa Cigrons saltejats amb ceba i tomàquet
Amanida d'arròs amb tomàquet, 
carbassó, ceba tendre i orenga

Botifarra al forn amb enciam i olives
Daus de gall d'indi rostits amb ceba i 

carbassó
Pollastre al forn amb amaida d'ecniam 

i pastanaga
Ous durs amb amanida d'enciam i nap 

ratllat
Truita de ceba i patata amb amanida 

d'enciam i tomàquet

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

21/09/2020 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 25/09/2020

Arròs 3 delícies
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Crema de pastanaga Macarrons a la bolonyesa Llenties estofades

Truita de formatge amb amanida 
d'enciam i olives

Hamburguesa de vedella amb 
amanida d'enciam i tomàquet

Pollastre amb ceba, pastanaga i 
tomàquet

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

Truita de carbassó amb amanida 
d'enciam i pastanaga

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

28/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020
Cous cous amb ceba, carbassó, 

pastanaga i xampinyons
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Hummus amb bastonets de pa

Ous amb tomàquet amb enciam i 
pastanaga

Pollastre a la llimona amb amanida 
d'enciam i tomàquet

Arròs integral amb verdures

Fruita Fruita Fruita

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



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Setembre s/porc

14/09/2020 15/09/2020 16/09/2020 17/09/2020 18/09/2020

Espirals amb tomàquet Amanida de patata Crema de carbassa Cigrons saltejats amb ceba i tomàquet
Amanida d'arròs amb tomàquet, 
carbassó, ceba tendre i orenga

Truita a la francesa amb enciam i 
olives

Daus de gall d'indi rostits amb ceba i 
carbassó

Pollastre al forn amb amaida d'ecniam 
i pastanaga

Lluç a la planxa amb amanida 
d'enciam i nap ratllat

Truita de ceba i patata amb amanida 
d'enciam i tomàquet

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

21/09/2020 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 25/09/2020

Arròs 3 delícies s/pernil dolç
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Crema de pastanaga Macarrons a la bolonyesa de vedella Llenties estofades

Truita de formatge amb amanida 
d'enciam i olives

Hamburguesa de vedella amb 
amanida d'enciam i tomàquet

Pollastre amb ceba, pastanaga i 
tomàquet

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

Lluç al forn amb amanida d'enciam i 
pastanaga

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

28/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020
Cous cous amb ceba, carbassó, 

pastanaga i xampinyons
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Hummus amb bastonets de pa

Ous amb tomàquet amb enciam i 
pastanaga

Pollastre a la llimona amb amanida 
d'enciam i tomàquet

Arròs integral amb verdures

Fruita Fruita Fruita

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



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Setembre S/Proteïna de Llet de Vaca

14/09/2020 15/09/2020 16/09/2020 17/09/2020 18/09/2020

Espirals amb tomàquet Amanida de patata s/lactosa Crema de carbassa Cigrons saltejats amb ceba i tomàquet
Amanida d'arròs amb tomàquet, 
carbassó, ceba tendre i orenga

Botifarra s/làctic al forn amb enciam i 
olives

Daus de gall d'indi rostits amb ceba i 
carbassó

Pollastre al forn amb amaida d'ecniam 
i pastanaga

Lluç a la planxa amb amanida 
d'enciam i nap ratllat

Truita de ceba i patata amb amanida 
d'enciam i tomàquet

Fruita Fruita Fruita Postre vegetal Fruita

21/09/2020 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 25/09/2020

Arròs 3 delícies
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Crema de pastanaga Macarrons a la bolonyesa s/formatge Llenties estofades

Truita de carbassó amb amanida 
d'enciam i olives

Hamburguesa de vedella s/làctic amb 
amanida d'enciam i tomàquet

Pollastre amb ceba, pastanaga i 
tomàquet

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

Lluç al forn amb amanida d'enciam i 
pastanaga

Fruita Fruita Fruita Postre vegetal Fruita

28/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020
Cous cous amb ceba, carbassó, 

pastanaga i xampinyons
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Hummus amb bastonets de pa

Ous amb tomàquet amb enciam i 
pastanaga

Pollastre a la llimona amb amanida 
d'enciam i tomàquet

Arròs integral amb verdures

Fruita Fruita Fruita

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



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Setembre S/Proteïna de Vaca

14/09/2020 15/09/2020 16/09/2020 17/09/2020 18/09/2020

Espirals amb tomàquet Amanida de patata Crema de carbassa Cigrons saltejats amb ceba i tomàquet
Amanida d'arròs amb tomàquet, 
carbassó, ceba tendre i orenga

Botifarra al forn amb enciam i olives
Daus de gall d'indi rostits amb ceba i 

carbassó
Pollastre al forn amb amaida d'ecniam 

i pastanaga
Lluç a la planxa amb amanida 

d'enciam i nap ratllat
Truita de ceba i patata amb amanida 

d'enciam i tomàquet

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

21/09/2020 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 25/09/2020

Arròs 3 delícies
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Crema de pastanaga Macarrons a la bolonyesa de porc Llenties estofades

Truita de formatge amb amanida 
d'enciam i olives

Hamburguesa de porc amb amanida 
d'enciam i tomàquet

Pollastre amb ceba, pastanaga i 
tomàquet

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

Lluç al forn amb amanida d'enciam i 
pastanaga

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

28/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020
Cous cous amb ceba, carbassó, 

pastanaga i xampinyons
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Hummus amb bastonets de pa

Ous amb tomàquet amb enciam i 
pastanaga

Pollastre a la llimona amb amanida 
d'enciam i tomàquet

Arròs integral amb verdures

Fruita Fruita Fruita

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



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Setembre Vegetarià

14/09/2020 15/09/2020 16/09/2020 17/09/2020 18/09/2020

Espirals amb tomàquet Amanida de patata Crema de carbassa Cigrons saltejats amb ceba i tomàquet
Amanida d'arròs amb tomàquet, 
carbassó, ceba tendre i orenga

Truita a la francesa amb enciam i 
olives

Mongetes saltejades amb arròs, ceba i 
carbassó

Pasta saltejada amb llenties i verdures
 Cous cous amb pastanaga amb 

amanida d'enciam i nap ratllat
Truita de ceba i patata amb amanida 

d'enciam i tomàquet

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

21/09/2020 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 25/09/2020

Arròs 3 delícies s/pernil dolç
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Crema de pastanaga Macarrons amb bolonyesa vegetal Llenties estofades

Truita de formatge amb amanida 
d'enciam i olives

Cigrons saltejats amb ceba i carbassó 
i amanida d'enciam i tomàquet

Ous durs amb salsa i amanida verda  
Amanida d'enciam, pastanaga, 
cogombre, nap, poma i olives 

Arròs saltejat amb amanida d'enciam i 
pastanaga

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

28/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020
Cous cous amb ceba, carbassó, 

pastanaga i xampinyons
Verdura de temporada amb patata i oli 

d’oliva 
Hummus amb bastonets de pa

Ous amb tomàquet amb enciam i 
pastanaga

Mongetes saltejades amb all tendre i 
julivert amb amanida d'enciam i 

tomàquet
Arròs integral amb verdures

Fruita Fruita Fruita

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