
Totes les FRUITES, les VERDURES, les LLEGUMS, els CEREALS, les PASTES i els LÀCTICS utilitzats en l’elaboració dels menú, prové de 

l’agricultura ecològica, La VEDELLA, el PORC  són productes ecològics certificada per la CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària 

Ecològica)

MENÚ  LA MAQUINISTA   SETEMBRE 2016

DILLUNS  DIMARTS DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES  
12 13 14 15 16

· Espaguetis amb 
salsa de tomàquet i 
formatge ratllat 

· Lluç al forn amb 
pastanaga i ceba

· Fruita

· Gaspatxo de síndria 
amb crostonets de pa   

· Truita de patata amb 
enciam, pipes i 
cogombre

· Fruita

· Crema de verdures 

· Salsitxa  de conill amb 
tomàquet, olives verdes 
i ceba tendra

· Fruita

· Llenties guisades 

· Estofat de vedella 
amb xampinyons

· Iogurt 

· Amanida d’arròs  

· Seitó a l’andalusa amb  
enciam germinats 
d’alfaç, remolatxa i 
blat de moro

· Fruita 

621 Kcal 673 Kcal 641 Kcal 732 Kcal 711Kcal

Verdura
Ou

Verdura
Peix blau  

Verdura 
Carn roja

Pasta
Peix blanc

Pasta
Llegum

19 20 21 22 23

o Crema de verdures 
amb crostonets de 
pa 

o Bacallà al forn amb 
llit de patata

o Fruita 

o Arròs amb ceba 
confitada i panses 

o Filet de pollastre amb 
tomàquet, remolatxa i 
enciam 

o Fruita

o Fideuà de verdures 
o Calamars a l’andalusa 

amb pastanaga, 
cogombre i olives negres

o Fruita 

o Patata i (2 
verdures) 

o Llibret  de llom al 
forn amb 
germinat de soja, 
pipes i blat de 
moro

o Fruita

o Amanida de cigrons   
o Fricandó de vedella 

amb pèsols
o Iogurt 

700 Kcal 721 Kcal 675 Kcal 635 Kcal 765 Kcal

Pasta 
Ou

Verdura
Peix blanc

Verdura
Carn roja

Pasta 
Peix blau

Pasta
Llegum 

26 27 28 29 30

§ Arròs integral amb 
quinoa amb poma 
, sèsam i pipes

§ Salmó al forn amb 
patata panadera, 
tomàquet, 
pastanaga i panses

§ Fruita

§ Crema de  verdures 
amb formatge ratllat  

§ Gall dindi estofat 
amb xampinyons

§ Fruita

§ Empedrat de mongeta 
blanca 

§ Truita a la jardinera 
amb enciam, olives 
verdes i rabans

§ Iogurt 

Macarrons al 
pesto

(alfàbrega,julivert,pipes)
§ Lluç al forn amb 

ceba confitada i 
salsa de taronja
§ Fruita

§ Gaspatxo amb pa 
torrat 

§ Hamburguesa de 
vedella amb enciam, 
cogombre i 
remolatxa

§ Fruita 

799 Kcal 641 Kcal 745 Kcal 705 Kcal 784 Kcal

Verdura
Carn blanca

Pasta 
Peix blau

Pasta
Llegum 

Verdura 
Carn vermella

Pasta
Peix blanc


