
ELS ESSENCIALS 
DEL MÉS

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

raïm • alvocat • kiwi
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-Crema de verdures amb rostes de pa. 
-Llenguado al forn amb llimona i 
bunyols de carbassó. 
-Fruita del temps

-Quinoa amb bròquil, pastanaga i ceba. 
-Remenat d'ou amb formatge i espinacs 
-Fruita del temps.

-Escalivada 
-Patates farcides de soja texturitzada 
gratinades. 
-Fruita del temps

-Wok de pasta amb col, pastanaga, 
xampinyó, daus de gall d'indi, llavors de 
sèsam i salsa de soja.  
-Iogurt natural

-Espirals amb tomàquet fresc, 
mozzarella i alfàbrega 
- Llom de dos colors amb amanit. 
-Fruita del temps

-Verdura al forn amb patata al caliu. 
-Hummus de cigró amb pa de pita i 
bastonets d'àpid. 
-Iogurt natural.

-Sopa de peix amb arròs 
-Truita paisana amb amanit. 
-Fruita del temps

-Arròs saltejat amb coliflor i porro. 
-Popets amb ceba 
-Fruita del temps

-Amanida de formatge de cabra 
-Hamburguesa de kale i quinoa amb dits 
de moniato. 
-Fruita del temps 

-Espinacs a la catalana 
- Conill guisadet amb patates. 
-Iogurt natural.

-Galets al pesto gratinats 
-Salmó a la papillota amb verduretes. 
-Fruita del temps.

 -Carpaccio de carbassó amb tomàquet 
confitat. 
-Ous trencats amb patates fregides. 
- Fruita del temps. 

 -Arròs amb xampinyons. 
-Bistec de vedella a la planxa amb 
pebrot. 
-Fruita del temps 

-Consomé vegetal 
-Pizza al gust 
-Fruita del temps

-Tomàquet farcit d'arròs i sofregit de 
verdures. 
-Ous al forn  
-Fruita del temps

- Crema de pastanaga i porro 
-Rap a la marinera amb mongetes 
seques. 
-Fruita del temps

-Saltat de verdures amb salsa de soja 
-Vedella amb salsa i patata 
-Iogurt natural.                     

-Cus cus amb bròquil i pebrot al Ras el 
Hanout. 
-Gall d'indi rostit amb tomàquet. 
-Fruita del temps.

-Pèsols amb patata 
-Pastís de tonyina i verdures 
-Fruita del temps

-Patates amb coliflor  
-Croquetes de pernil amb amanit 
-Fruita del temps

-Brou d'au amb tapioca 
- Lluç al forn amb llimona i saltat de 
verduretes. 
-Fruita del temps
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