
ELS ESSENCIALS 
DEL MÉS

Col • Nap • remolatxa
plàtans • taronjes • espinacs
enciam • mongeta tendra

raïm • alvocat • kiwi

-Arròs integral amb porro i pastanaga. 
-Pollastre rostit amb tomàquet i ceba.  
-Fruita del temps

-Trinxat de col i patata 
-Cigrons saltejats amb cus cus, pebrot i 
carbassó. (1) 
-Iogurt natural La Selvatana (7)

-Sopa vegetal amb fideus (1,9) 
-Butifarra de porc amb enciam i olives. 
(12). 
-Fruita del temps.

-Llenties estofades amb verdures 
-Truita de formatge amb remolatxa i 
ceba. (3,7) 
-Fruita del temps.

-Crema de carbassó de temporada. 
-Truita de patata amb enciam i 
pastanaga. (3) 
-Fruita del temps

-Paella de muntanya amb pollastre. 
-Amanida variada completa. 
-Fruita del temps

-Espaguetis amb tomàquet i ceba (1). 
-Bacallà al forn amb all i julivert i amb 
tomàquet amanit i ceba. (4) 
-Fruita del temps.

-Mongetes blanques estofades amb 
espinacs i pastanaga. 
-Daus de gall d'indi saltejats amb allet 
amb remolatxa i olives. (12) 
-Iogurt natural La Selvatana. (7)

-Bròquil amb patates. 
-Peix al forn amb amanit (4) 
-Fruita del temps.

-Arròs amb tomàquet i ceba. 
-Truita de carbassó i ceba amb enciam i 
olives. (3,12) 
-Fruita del temps.

-Crema de carbassa. 
-Llenties saltejades amb mill,  pebrot i 
porro. 
-Fruita del temps

-Sopa de pistons de brou vegetal (1,9). 
- Llom de porc amb tomàquet amanit i 
ceba. 
-Fruita del temps. 

 -Cigrons caldosos amb espinacs. 
-Lluç arrebossat amb pastanaga i poma. 
(3,4). 
-Fruita del temps 

-Mongeta tendra amb patata i ceba 
potxada. 
-Estofat de contracuixa de pollastre amb 
pastanaga i pèsols. 
-Iogurt natural La Selvatana (7).

-Sopa de verdures amb galets (1,9) 
-Calamars casolans al forn amb 
tomàquet i ceba. (3,14) 
-Fruita del temps

-Rostit de col amb patates. 
-Pernilets de pollastre al forn amb 
enciam i poma. 
-Fruita del temps.

-Macarrons a la bolonyesa de llenties (1) 
-Amanida variada completa. 
-Fruita del temps.                    

-Arròs a la cassola amb carbassó, pebrot 
i pèsols. 
-Bacallà amb samfaina. (4) 
-Fruita del temps.

GASTRONOMIA PERUANA

-Crema de pastanaga i ceba. 
-Llenties amb cus cus, carbassa i pebrot. 
(1) 
-Fruita del temps.

-Arròs saltejat amb verdures i salsa de 
soja (6). 
-Pollastre adobat al forn amb tomàquet 
amanit i pastanaga. 
-Iogurt natural La Selvatana (7)
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