
ELS ESSENCIALS 
DEL MÉS

Albergínies • alls • bledes
COLIFLOR • pastanagues

endívies • NESPRES • kiwis
FAVES • carxofes • ESPINACS

-Espaguetis s/gluten al pesto (7,8) 
-Truita francesa amb enciam i olives (3) 
-Fruita del temps

-Coliflor amb patata gratinada amb 
beixamel (7) 
-Fricandó de vedella s/gluten amb 
bolets, tomàquet i ceba. 
- Iogurt natural la Selvatana (7)

-Crema de carxofes 
-Llenties s/gluten amb pastanaga i arròs. 
-Fruita del temps

-Arròs integral amb sofregit de 
tomàquet i ceba. 
-Truita a la francesa enciam i api (3,9) 
-Fruita del temps

-Bròquil amb patata 
-Pollastre arrebossat s/gluten amb 
tomàquet i olives (3) 
-Fruita del temps

-Brou vegetal amb galets s/gluten (9) 
-Gall dindi amb patates panaderes 
-Fruita del temps

-Mongeta blanca estofada amb 
verdures 
-Truita a la francesa amb remolatxa i 
pastanaga 
-Fruita del temps.

-Macarrons s/gluten amb bolonyesa de 
carn  
-Amanida variada completa. 
-Iogurt natural La Selvatana (7)

-Rostit de col i moniato 
-Fideus s/gluten a la cassola amb all i oli 
de mongeta blanca  
-Fruita del temps

-Llenties estofades amb pastanaga i 
porro. 
-Ous al forn gratinats amb tomàquet i 
ceba amanit (3,7) 
-Fruita del temps

 -Patates amb espinacs i panses. 
-Gall dindi saltejat amb enciam i olives. 
-Iogurt natural La Selvatana (7) 

 -Arròs amb xampinyons i pèsols. 
-Truita a la francesa amb pastanaga i 
api. (3,9) 
Fruita del temps 

-Crema de carbassa i col kale 
-Llom amb salsa de mostassa. (10) 
-Fruita del temps

-Macarrons s/gluten amb tomàquet i 
ceba  
-Truita de formatge amb remolatxa i 
olives (3,7) 
-Fruita del temps

-Gratinat de patates i col (7). 
-Gall dindi arrebossat s/gluten amb 
enciam i pastanaga (3) 
-Fruita del temps

-Brou d'au amb cigrons (9) 
-Contracuixa de pollastre al forn amb 
xampinyons. 
-Fruita del temps                         

-Arròs caldós de carn de vedella 
-Amanida variada completa 
-Fruita del temps

-Crema de llegums amb pastanaga 
-Estofat de vedella 
-Iogurt natural La Selvatana (7)

-Arròs amb pastanaga i porro 
-Ous al forn amb all i julivert i enciam i 
olives (3) 
-Fruita del temps

-Crema de coliflor i ceba. 
-Llenties s/gluten amb arròs i pebrot. 
-Fruita del temps

-Patates amb bledes i beixamel. (7) 
-Salsitxes de porc amb tomàquet i 
pastanaga. (12) 
-Fruita del temps

.Mongeta blanca amb samfaina. 
-Truita de patata i ceba amb tomàquet i 
remolatxa. (3) 
-Iogurt natural La Selvatana (7)
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