
Menjador Escola Artur Martorell. Menú Gener basal

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021 8/1/2021

FESTIU FESTIU FESTIU FESTIU

11/1/2021 12/1/2021 13/1/2021 14/1/2021 15/1/2021

Macarrons a la napolitana
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Llenties estofades Fideuà de peix Crema de Verdures

Truita de formatge amb pastanaga i 

olives
Pollastre arrebossat amb enciam i nap

Daus de gall d'indi al forn amb 

xampiyons

Amanida d'enciam, pastanaga, raves, 

remolatxa i olives

Hamburguesa de vedella al forn amb 

ceba caramel.litzada

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

18/1/2021 19/1/2021 20/1/2021 21/1/2021 22/1/2021

Arròs integral amb tomàquet Cigrons estofats amb verdures i mill Espaguetis a la carbonara Sopa de peix amb arròs
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Truita de xampinyons amb enciam i 

olives

Amanida d'enciam, pastanaga, 

raves,remolatxa i olives
Lluç al forn amb enciam i olives

Pollastre a la llimona i herbes al forn 

amb enciam i pastanaga
Salsitxes al forn amb ceba i llorer

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

25/1/2021 26/1/2021 27/1/2021 28/1/2021 29/1/2021

Crema de verdures Llenties estofades
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Llaços a la catalana amb costelló i 

salsitxa
GASTRONOMIA

Pollastre rostit amb ceba i poma
Gall d'indi a la planxa amb enciam i 

remolatxa
Calamars al forn am salsa verda

Amanida d'enciam, pastanaga, raves, 

remolatxa i olives
INDONESA

Fruita Fruita Fruita Iogurt

           Menú:  Basal Gener 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

4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021 8/1/2021

FESTIU FESTIU FESTIU FESTIU

11/1/2021 12/1/2021 13/1/2021 14/1/2021 15/1/2021

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

d'oliva
Arròs amb tomàquet Verdures al forn

Truita de pernil dolç Peix al forn Gall d'indi a la planxa Remenat de xampinyons Peix a l'andalusa

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

18/1/2021 19/1/2021 20/1/2021 21/1/2021 22/1/2021

Sopa amb fideus
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Crema de colifor Pasta saltejada amb verdures Amanida de fulles verdes

Calamars a la planxa Truita de formatge Hamburguesa d'au a la planxa Peix al forn Quiche amb formatge i bacó

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

25/1/2021 26/1/2021 27/1/2021 28/1/2021 29/1/2021

Cuscús saltejat
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Arròs saltejat Crema de carbassa Sopa amb fideus

Truita de carxofes Peix a la planxa Pollastre a la planxa Remenat d'alls tendres Sípia a la planxa

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt

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



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Gener S/Gluten

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021 8/1/2021

FESTIU FESTIU FESTIU FESTIU

11/1/2021 12/1/2021 13/1/2021 14/1/2021 15/1/2021

Macarrons s/gluten a la napolitana
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Llenties estofades Fideuà amb fideus s/gluten de peix Crema de Verdures

Truita de formatge amb pastanaga i 

olives

Pollastre arrebossat s/gluten amb 

enciam i nap

Daus de gall d'indi al forn amb 

xampiyons

Amanida d'enciam, pastanaga, raves, 

remolatxa i olives

Hamburguesa de vedella s/gluten al 

forn amb ceba caramel.litzada

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

18/1/2021 19/1/2021 20/1/2021 21/1/2021 22/1/2021

Arròs integral amb tomàquet Cigrons estofats amb verdures i mill Espaguetis s/gluten a la carbonara Sopa de peix amb arròs
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Truita de xampinyons amb enciam i 

olives

Amanida d'enciam, pastanaga, 

raves,remolatxa i olives
Lluç al forn amb enciam i olives

Pollastre a la llimona i herbes al forn 

amb enciam i pastanaga

Salsitxes s/gluten al forn amb ceba i 

llorer

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

25/1/2021 26/1/2021 27/1/2021 28/1/2021 29/1/2021

Crema de verdures Llenties estofades
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Llaços s/gluten a la catalana amb 

costelló i salsitxa s/gluten
GASTRONOMIA

Pollastre rostit amb ceba i poma
Gall d'indi a la planxa amb enciam i 

remolatxa
Calamars al forn am salsa verda

Amanida d'enciam, pastanaga, raves, 

remolatxa i olives
INDONESA

Fruita Fruita Fruita Iogurt

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



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Gener S/Lactosa

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021 8/1/2021

FESTIU FESTIU FESTIU FESTIU

11/1/2021 12/1/2021 13/1/2021 14/1/2021 15/1/2021

Macarrons a la napolitana
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Llenties estofades Fideuà de peix Crema de Verdures

Truita de pernil dolç amb pastanaga i 

olives
Pollastre arrebossat amb enciam i nap

Daus de gall d'indi al forn amb 

xampiyons

Amanida d'enciam, pastanaga, raves, 

remolatxa i olives

Hamburguesa de vedella s/lactosa al 

forn amb ceba caramel.litzada

Fruita Fruita Fruita Postre vegetal Fruita

18/1/2021 19/1/2021 20/1/2021 21/1/2021 22/1/2021

Arròs integral amb tomàquet Cigrons estofats amb verdures i mill Espaguetis a la carbonara s/lactosa Sopa de peix amb arròs
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Truita de xampinyons amb enciam i 

olives

Amanida d'enciam, pastanaga, 

raves,remolatxa i olives
Lluç al forn amb enciam i olives

Pollastre a la llimona i herbes al forn 

amb enciam i pastanaga

Salsitxes s/lactosa al forn amb ceba i 

llorer

Fruita Fruita Fruita Postre vegetal Fruita

25/1/2021 26/1/2021 27/1/2021 28/1/2021 29/1/2021

Crema de verdures Llenties estofades
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Llaços a la catalana amb costelló i 

salsitxa s/lactosa
GASTRONOMIA

Pollastre rostit amb ceba i poma
Gall d'indi a la planxa amb enciam i 

remolatxa
Calamars al forn am salsa verda

Amanida d'enciam, pastanaga, raves, 

remolatxa i olives
INDONESA

Fruita Fruita Fruita Postre vegetal

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



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

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021 8/1/2021

FESTIU FESTIU FESTIU FESTIU

11/1/2021 12/1/2021 13/1/2021 14/1/2021 15/1/2021

Macarrons a la napolitana
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Llenties estofades Fideuà de peix Crema de Verdures

Truita de pernil dolç amb pastanaga i 

olives
Pollastre arrebossat amb enciam i nap

Daus de gall d'indi al forn amb 

xampiyons

Amanida d'enciam, pastanaga, raves, 

remolatxa i olives

Hamburguesa de vedella s/làctic al 

forn amb ceba caramel.litzada

Fruita Fruita Fruita Postre vegetal Fruita

18/1/2021 19/1/2021 20/1/2021 21/1/2021 22/1/2021

Arròs integral amb tomàquet Cigrons estofats amb verdures i mill Espaguetis a la carbonara s/làctic Sopa de peix amb arròs
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Truita de xampinyons amb enciam i 

olives

Amanida d'enciam, pastanaga, 

raves,remolatxa i olives
Lluç al forn amb enciam i olives

Pollastre a la llimona i herbes al forn 

amb enciam i pastanaga

Salsitxes s/làctic al forn amb ceba i 

llorer

Fruita Fruita Fruita Postre vegetal Fruita

25/1/2021 26/1/2021 27/1/2021 28/1/2021 29/1/2021

Crema de verdures Llenties estofades
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Llaços a la catalana amb costelló i 

salsitxa s/làctic
GASTRONOMIA

Pollastre rostit amb ceba i poma
Gall d'indi a la planxa amb enciam i 

remolatxa
Calamars al forn am salsa verda

Amanida d'enciam, pastanaga, raves, 

remolatxa i olives
INDONESA

Fruita Fruita Fruita Postre vegetal

           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 S/Ou

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021 8/1/2021

FESTIU FESTIU FESTIU FESTIU

11/1/2021 12/1/2021 13/1/2021 14/1/2021 15/1/2021

Macarrons a la napolitana
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Llenties estofades Fideuà de peix Crema de Verdures

Peix a la planxa amb pastanaga i 

olives

Pollastre arrebossat s/ou amb enciam i 

nap

Daus de gall d'indi al forn amb 

xampiyons

Amanida d'enciam, pastanaga, raves, 

remolatxa i olives

Hamburguesa de vedella s/ou al forn 

amb ceba caramel.litzada

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

18/1/2021 19/1/2021 20/1/2021 21/1/2021 22/1/2021

Arròs integral amb tomàquet Cigrons estofats amb verdures i mill Espaguetis a la carbonara s/ou Sopa de peix amb arròs
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Gall d'indi a la planxa amb enciam i 

olives

Amanida d'enciam, pastanaga, 

raves,remolatxa i olives
Lluç al forn amb enciam i olives

Pollastre a la llimona i herbes al forn 

amb enciam i pastanaga
Salsitxes s/ou al forn amb ceba i llorer

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

25/1/2021 26/1/2021 27/1/2021 28/1/2021 29/1/2021

Crema de verdures Llenties estofades
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Llaços a la catalana amb costelló i 

salsitxa s/ou
GASTRONOMIA

Pollastre rostit amb ceba i poma
Gall d'indi a la planxa amb enciam i 

remolatxa
Calamars al forn am salsa verda

Amanida d'enciam, pastanaga, raves, 

remolatxa i olives
INDONESA

Fruita Fruita Fruita Iogurt

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



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Gener S/Porc

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021 8/1/2021

FESTIU FESTIU FESTIU FESTIU

11/1/2021 12/1/2021 13/1/2021 14/1/2021 15/1/2021

Macarrons a la napolitana
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Llenties estofades Fideuà de peix Crema de Verdures

Truita de formatge amb pastanaga i 

olives
Pollastre arrebossat amb enciam i nap

Daus de gall d'indi al forn amb 

xampiyons

Amanida d'enciam, pastanaga, raves, 

remolatxa i olives

Hamburguesa de vedella al forn amb 

ceba caramel.litzada

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

18/1/2021 19/1/2021 20/1/2021 21/1/2021 22/1/2021

Arròs integral amb tomàquet Cigrons estofats amb verdures i mill
Espaguetis a la carbonara amb 

xampinyons s/bacó
Sopa de peix amb arròs

Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Truita de xampinyons amb enciam i 

olives

Amanida d'enciam, pastanaga, 

raves,remolatxa i olives
Lluç al forn amb enciam i olives

Pollastre a la llimona i herbes al forn 

amb enciam i pastanaga

Bistec de vedella a la planxa amb ceba 

al forn

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

25/1/2021 26/1/2021 27/1/2021 28/1/2021 29/1/2021

Crema de verdures Llenties estofades
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Llaços a la catalana amb carn picada 

de vedella
GASTRONOMIA

Pollastre rostit amb ceba i poma
Gall d'indi a la planxa amb enciam i 

remolatxa
Calamars al forn am salsa verda

Amanida d'enciam, pastanaga, raves, 

remolatxa i olives
INDONESA

Fruita Fruita Fruita Iogurt

           Menú:  Sense porc 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

4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021 8/1/2021

FESTIU FESTIU FESTIU FESTIU

11/1/2021 12/1/2021 13/1/2021 14/1/2021 15/1/2021

Macarrons a la napolitana
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Patates estofades Fideuà de peix s/pèsols Crema de Verdures

Truita de formatge amb pastanaga i 

olives
Pollastre arrebossat amb enciam i nap

Daus de gall d'indi al forn amb 

xampiyons

Amanida d'enciam, pastanaga, raves, 

remolatxa i olives

Hamburguesa de vedella al forn amb 

ceba caramel.litzada

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

18/1/2021 19/1/2021 20/1/2021 21/1/2021 22/1/2021

Arròs integral amb tomàquet Mill amb verdures i gall d'indi Espaguetis a la carbonara Sopa de peix amb arròs
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Truita de xampinyons amb enciam i 

olives

Amanida d'enciam, pastanaga, 

raves,remolatxa i olives
Lluç al forn amb enciam i olives

Pollastre a la llimona i herbes al forn 

amb enciam i pastanaga
Salsitxes al forn amb ceba i llorer

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

25/1/2021 26/1/2021 27/1/2021 28/1/2021 29/1/2021

Crema de verdures Moniato estofat
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Llaços a la catalana amb costelló i 

salsitxa
GASTRONOMIA

Pollastre rostit amb ceba i poma
Gall d'indi a la planxa amb enciam i 

remolatxa
Calamars al forn am salsa verda

Amanida d'enciam, pastanaga, raves, 

remolatxa i olives
INDONESA

Fruita Fruita Fruita Iogurt

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



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

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021 8/1/2021

FESTIU FESTIU FESTIU FESTIU

11/1/2021 12/1/2021 13/1/2021 14/1/2021 15/1/2021

Macarrons a la napolitana
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Llenties estofades Fideuà de peix Crema de Verdures

Truita de formatge amb pastanaga i 

olives
Pollastre arrebossat amb enciam i nap

Daus de gall d'indi al forn amb 

xampiyons

Amanida d'enciam, pastanaga, raves, 

remolatxa i olives

Hamburguesa de porc al forn amb 

ceba caramel.litzada

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

18/1/2021 19/1/2021 20/1/2021 21/1/2021 22/1/2021

Arròs integral amb tomàquet Cigrons estofats amb verdures i mill Espaguetis a la carbonara Sopa de peix amb arròs
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Truita de xampinyons amb enciam i 

olives

Amanida d'enciam, pastanaga, 

raves,remolatxa i olives
Lluç al forn amb enciam i olives

Pollastre a la llimona i herbes al forn 

amb enciam i pastanaga
Salsitxes al forn amb ceba i llorer

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

25/1/2021 26/1/2021 27/1/2021 28/1/2021 29/1/2021

Crema de verdures Llenties estofades
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Llaços a la catalana amb costelló i 

salsitxa
GASTRONOMIA

Pollastre rostit amb ceba i poma
Gall d'indi a la planxa amb enciam i 

remolatxa
Calamars al forn am salsa verda

Amanida d'enciam, pastanaga, raves, 

remolatxa i olives
INDONESA

Fruita Fruita Fruita Iogurt

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



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Gener S/Peix

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021 8/1/2021

FESTIU FESTIU FESTIU FESTIU

11/1/2021 12/1/2021 13/1/2021 14/1/2021 15/1/2021

Macarrons a la napolitana
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Llenties estofades Fideuà vegetal amb cigrons Crema de Verdures

Truita de formatge amb pastanaga i 

olives
Pollastre arrebossat amb enciam i nap

Daus de gall d'indi al forn amb 

xampiyons

Amanida d'enciam, pastanaga, raves, 

remolatxa i olives

Hamburguesa de vedella al forn amb 

ceba caramel.litzada

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

18/1/2021 19/1/2021 20/1/2021 21/1/2021 22/1/2021

Arròs integral amb tomàquet Cigrons estofats amb verdures i mill Espaguetis a la carbonara Sopa vegetal amb arròs
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Truita de xampinyons amb enciam i 

olives

Amanida d'enciam, pastanaga, 

raves,remolatxa i olives
Ous durs amb salsa i enciam i olives

Pollastre a la llimona i herbes al forn 

amb enciam i pastanaga
Salsitxes al forn amb ceba i llorer

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

25/1/2021 26/1/2021 27/1/2021 28/1/2021 29/1/2021

Crema de verdures Llenties estofades
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Llaços a la catalana amb costelló i 

salsitxa
GASTRONOMIA

Pollastre rostit amb ceba i poma
Gall d'indi a la planxa amb enciam i 

remolatxa
Ous durs am salsa verda

Amanida d'enciam, pastanaga, raves, 

remolatxa i olives
INDONESA

Fruita Fruita Fruita Iogurt

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



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Gener Vegetarià

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021 8/1/2021

FESTIU FESTIU FESTIU FESTIU

11/1/2021 12/1/2021 13/1/2021 14/1/2021 15/1/2021

Macarrons a la napolitana
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Llenties estofades Fideuà vegetal amb cigrons Crema de Verdures

Truita de formatge amb pastanaga i 

olives

Mongetes saltejades amb cuscús i 

enciam i nap

Daus de gall d'indi al forn amb 

xampiyons

Amanida d'enciam, pastanaga, raves, 

remolatxa i olives

Truita de ceba caramel.litzada amb 

amanida verda

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

18/1/2021 19/1/2021 20/1/2021 21/1/2021 22/1/2021

Arròs integral amb tomàquet Cigrons estofats amb verdures i mill
Espaguetis a la carbonara amb 

xampinyons s/bacó
Sopa vegetal amb arròs

Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Truita de xampinyons amb enciam i 

olives

Amanida d'enciam, pastanaga, 

raves,remolatxa i olives
Llenties saltejades amb enciam i olives

Mongetes saltejades amb herbes i 

enciam i pastanaga
Ous durs amb ceba al forn

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

25/1/2021 26/1/2021 27/1/2021 28/1/2021 29/1/2021

Crema de verdures Llenties estofades
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva

Llaços a la bolonyesa vegetal amb 

llenties vermelles
GASTRONOMIA

Mongetes saltejades amb arròs, ceba i 

moniato

Cuscús saltejat amb calçots i 

pastanaga i enciam i remolatxa
Ous durs am salsa verda

Amanida d'enciam, pastanaga, raves, 

remolatxa i olives
INDONESA

Fruita Fruita Fruita Iogurt

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


