
SETEMBRE

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9 10 11 12 13

        Arròs amb salsa de tomata natural Ensalada Russa (patata i verdura 

bullida, ou dur i maionesa)

FESTIU FESTIU FESTIU
Truita de carbassó amb enciam ECO 

i pastanaga

Salsitxes de porc al forn amb 

mongetes seques

Fruita Fruita ECO

Bròquil amb patata Amanida de tomàquet i olives negres

Bistec de vedella amb pastanaga amanida Truita francesa amb pa amb tomata

Fruita Iogurt

16 17 18 19 20
Amanida de patata amb olives 

negres, pastanaga i tomata

Mongeta blanca i patata amb un 

rajolí d'oli d'oliva

Menestra de verdures sense patata Arròs a la cassola amb sofregit de 

ceba i porc

Espaguetis integrals a la carbonara 

amb bacó i crema de llet

Filet de gall d'indi a la planxa amb 

canonges i blat de moro

Mandonguilles guisades amb 

pebrot i tomàquet

Estofat casolà de llenties ECO amb 

ceba tomàquet i pastanaga 

Truita francesa amb enciam ECO i 

olives

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 

tomàquet

Fruita ECO Fruita Fruita ECO Iogurt ECO Fruita

Pa amb tomata Cuscús amb verduretes Endívies farcides de pastanaga ratlllada 

vinagreta

Amanida de tomata, formatge fresc i 

orenga

Crema de verdures

Truita de carabassó i ceba amb amanida Llenguado a la planxa Pollastre al forn amb patates i pebrot Hamburguesa de vedella amb pa Verat a la planxa amb tomàquet amanit

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

23 24 25 26 27
Arròs tres delícies natural amb 

pastanaga, blat de moro i pernil 

dolç

Crema de porros i ceba amb 

crostonets de pa

Amanida de pasta amb salmó 

fumat, blat de moro i tomata

Menestra de verdures (mongeta 

verda, pastanaga i pèsol)

Patata i cigrons bullits amb un rajolí 

d'oli d'oliva

Filet de pollastre a la planxa amb 

enciam ECO i tomàquet

Estofat casolà de llenties ECO amb 

arròs

Lluç al forn amb enciam ECO i olives Llom al forn amb salsa de formatge Truita de pernil dolç amb enciam 

ECO i blat de moro

Fruita Iogurt ECO Fruita ECO Fruita Fruita ECO

Salmó amb patates i verdures Mongeta i patata amb oli Crema de carabassó tèbia Amanida de quinoa Torrada amb escalivada

a la papillota Ous farcits de tonyina i olives amb amanida Conill a la planxa i patata al microones Truita de pernil amb enciam Sèpia a la planxa amb tomàquet amanit

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

30
Puré de patata al forn amb 

formatge

Truita de carbassó amb enciam ECO 

i olives

Fruita

Cuscús al curri

Sardines a la planxa amb amanida

Fruita

Revisat per Cristina Planella Farrugia. Col·legiada del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya  

La fruita aquest mes serà pera, poma, mandarina, plàtan i taronja 
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Menú BORDILS Es demana que qualsevol dubte i/o consulta en relació al funcionament del menjador, 

treball d’hàbits, monitoratge, contacteu amb el coordinador del menjador: PAU 

(pau@totoci.net/ 638 977 950)”
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SETEMBRE



SETEMBRE

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9 10 11 12 13

        Arròs amb salsa de tomata natural Ensalada Russa (patata i verdura 

bullida, ou dur i maionesa)

FESTIU FESTIU FESTIU
Truita de carbassó amb enciam ECO 

i pastanaga

Salsitxes de porc al forn amb 

mongetes seques

Fruita Fruita ECO

Bròquil amb patata Amanida de tomàquet i olives negres

Bistec de vedella amb pastanaga amanida Truita francesa amb pa sense gluten amb 

Fruita Iogurt

16 17 18 19 20
Amanida de patata amb olives 

negres, pastanaga i tomata

Mongeta blanca i patata amb un 

rajolí d'oli d'oliva

Menestra de verdures sense patata Arròs a la cassola amb sofregit de 

ceba i porc

Pasta sense gluten a la carbonara 

amb bacó i crema de llet

Filet de gall d'indi a la planxa amb 

canonges i blat de moro

Mandonguilles guisades amb 

pebrot i tomàquet

Estofat casolà de llenties ECO amb 

ceba tomàquet i pastanaga 

Truita francesa amb enciam ECO i 

olives

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 

tomàquet

Fruita ECO Fruita Fruita ECO Iogurt ECO Fruita

Pa sense gluten amb tomata Quinoa amb verduretes Endívies farcides de pastanaga ratlllada 

vinagreta

Amanida de tomata, formatge fresc i orenga Crema de verdures

Truita de carabassó i ceba amb amanida Llenguado a la planxa Pollastre al  forn amb patates i pebrot Hamburguesa de vedella amb pa sense 

gluten

Verat a la planxa amb tomàquet amanit

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

23 24 25 26 27
Arròs tres delícies natural amb 

pastanaga, blat de moro i pernil 

dolç

Crema de porros i ceba (sense 

crostonets de pa)

Amanida de pasta sense gluten amb 

salmó fumat, blat de moro i tomata

Menestra de verdures (mongeta 

verda, pastanaga i pèsol)

Patata i cigrons bullits amb un rajolí 

d'oli d'oliva

Filet de pollastre a la planxa amb 

enciam ECO i tomàquet

Estofat casolà de llenties ECO amb 

arròs

Lluç al forn amb enciam ECO i olives Llom al forn amb salsa de formatge Truita de pernil dolç amb enciam 

ECO i blat de moro

Fruita Iogurt ECO Fruita ECO Fruita Fruita ECO

Salmó amb patates i verdures Mongeta i patata amb oli Crema de carabassó tèbia Amanida de quinoa Torrada sense gluten amb escalivada

a la papillota Ous farcits de tonyina i olives amb amanida Conill a la planxa i patata al microones Truita de pernil amb enciam Sèpia a la planxa amb tomàquet amanit

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita 

30
Puré de patata al forn amb 

formatge

Truita de carbassó amb enciam ECO 

i olives

Fruita

Cuscús al curri

Sardines a la planxa amb amanida

Fruita

Revisat per Cristina Planella Farrugia. Col·legiada del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya  

La fruita aquest mes serà pera, poma, mandarina, plàtan i taronja 

D
IN

A
R

S
O

P
A

R

Menú sense GLUTEN Es demana que qualsevol dubte i/o consulta en relació al funcionament del menjador, 

treball d’hàbits, monitoratge, contacteu amb el coordinador del menjador: PAU 

(pau@totoci.net/ 638 977 950)”
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SETEMBRE

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9 10 11 12 13

        Arròs amb salsa de tomata natural Ensalada Russa (patata i verdura 

bullida, ou dur i maionesa)

FESTIU FESTIU FESTIU
Truita de carbassó amb enciam ECO 

i pastanaga

Salsitxes de porc al forn amb 

mongetes seques

Fruita Fruita ECO

Bròquil amb patata Amanida de tomàquet i olives negres

Bistec de vedella amb pastanaga amanida Truita francesa amb pa amb tomata

Fruita Fruita 

16 17 18 19 20
Amanida de patata amb olives 

negres, pastanaga i tomata

Mongeta blanca i patata amb un 

rajolí d'oli d'oliva

Menestra de verdures sense patata Arròs a la cassola amb sofregit de 

ceba i porc

Espaguetis integrals amb oli d'oliva

Filet de gall d'indi a la planxa amb 

canonges i blat de moro

Mandonguilles guisades amb 

pebrot i tomàquet

Estofat casolà de llenties ECO amb 

ceba tomàquet i pastanaga 

Truita francesa amb enciam ECO i 

olives

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 

tomàquet

Fruita ECO Fruita Fruita ECO Fruita Fruita

Pa amb tomata Cuscús amb verduretes Endívies farcides de pastanaga ratlllada 

vinagreta

Amanida de tomata  i orenga Crema de verdures

Truita de carabassó i ceba amb amanida Llenguado a la planxa Pollastre al forn amb patates i pebrot Hamburguesa de vedella amb pa Verat a la planxa amb tomàquet amanit

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

23 24 25 26 27
Arròs tres delícies natural amb 

pastanaga, blat de moro i pernil 

dolç sense lactosa

Crema de porros i ceba amb 

crostonets de pa (sense làctics)

Amanida de pasta amb salmó 

fumat, blat de moro i tomata

Menestra de verdures (mongeta 

verda, pastanaga i pèsol)

Patata i cigrons bullits amb un rajolí 

d'oli d'oliva

Filet de pollastre a la planxa amb 

enciam ECO i tomàquet

Estofat casolà de llenties ECO amb 

arròs

Lluç al forn amb enciam ECO i olives Llom al forn amb enciam ECO Truita de pernil dolç sense lactosa 

amb enciam ECO i blat de moro

Fruita Fruita Fruita ECO Fruita Fruita ECO

Salmó amb patates i verdures Mongeta i patata amb oli Crema de carabassó tèbia Amanida de quinoa Torrada amb escalivada

a la papillota Ous farcits de tonyina i olives amb amanida Conill a la planxa i patata al microones Truita de pernil amb enciam Sèpia a la planxa amb tomàquet amanit

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

30
Puré de patata  (sense formatge)

Truita de carbassó amb enciam ECO 

i olives

Fruita

Cuscús al curri

Sardines a la planxa amb amanida

Fruita

Revisat per Cristina Planella Farrugia. Col·legiada del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya  

La fruita aquest mes serà pera, poma, mandarina, plàtan i taronja 
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Menú sense LACTOSA Es demana que qualsevol dubte i/o consulta en relació al funcionament del menjador, 

treball d’hàbits, monitoratge, contacteu amb el coordinador del menjador: PAU 

(pau@totoci.net/ 638 977 950)”
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SETEMBRE

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9 10 11 12 13

        Arròs amb salsa de tomata natural Ensalada Russa (patata i verdura 

bullida, ou dur i maionesa)

FESTIU FESTIU FESTIU
Truita de carbassó amb enciam ECO 

i pastanaga

Salsitxes de porc al forn amb 

mongetes seques

Fruita Fruita ECO

Bròquil amb patata Amanida de tomàquet i olives negres

Bistec de vedella amb pastanaga amanida Truita francesa amb pa sense gluten amb 

Fruita Fruita 

16 17 18 19 20
Amanida de patata amb olives 

negres, pastanaga i tomata

Mongeta blanca i patata amb un 

rajolí d'oli d'oliva

Menestra de verdures sense patata Arròs a la cassola amb sofregit de 

ceba i porc

Pasta sense gluten amb oli d'oliva

Filet de gall d'indi a la planxa amb 

canonges i blat de moro

Mandonguilles guisades amb 

pebrot i tomàquet

Estofat casolà de llenties ECO amb 

ceba tomàquet i pastanaga 

Truita francesa amb enciam ECO i 

olives

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 

tomàquet

Fruita ECO Fruita Fruita ECO Fruita Fruita

Pa sense gluten amb tomata Quinoa amb verduretes Endívies farcides de pastanaga ratlllada 

vinagreta

Amanida de tomata i orenga Crema de verdures

Truita de carabassó i ceba amb amanida Llenguado a la planxa Pollastre al  forn amb patates i pebrot Hamburguesa de vedella amb pa sense 

gluten

Verat a la planxa amb tomàquet amanit

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

23 24 25 26 27
Arròs tres delícies natural amb 

pastanaga, blat de moro i pernil 

dolç sense lactosa

Crema de porros i ceba (sense 

crostonets de pa ni làctics)

Amanida de pasta sense gluten amb 

salmó fumat, blat de moro i tomata

Menestra de verdures (mongeta 

verda, pastanaga i pèsol)

Patata i cigrons bullits amb un rajolí 

d'oli d'oliva

Filet de pollastre a la planxa amb 

enciam ECO i tomàquet

Estofat casolà de llenties ECO amb 

arròs

Lluç al forn amb enciam ECO i olives Llom al forn amb enciam ECO Truita de pernil dolç sense lactosa 

amb enciam ECO i blat de moro

Fruita Fruita Fruita ECO Fruita Fruita ECO

Salmó amb patates i verdures Mongeta i patata amb oli Crema de carabassó tèbia Amanida de quinoa Torrada sense gluten amb escalivada

a la papillota Ous farcits de tonyina i olives amb amanida Conill a la planxa i patata al microones Truita de pernil amb enciam Sèpia a la planxa amb tomàquet amanit

Fruita Fruita Fruita Fruita FruitaFruita

30
Puré de patata al forn (sense 

formatge)

Truita de carbassó amb enciam ECO 

i olives

Fruita

Cuscús al curri

Sardines a la planxa amb amanida

Fruita

Revisat per Cristina Planella Farrugia. Col·legiada del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya  

La fruita aquest mes serà pera, poma, mandarina, plàtan i taronja 
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Menú sense GLUTEN ni LACTOSA Es demana que qualsevol dubte i/o consulta en relació al funcionament del menjador, 

treball d’hàbits, monitoratge, contacteu amb el coordinador del menjador: PAU 

(pau@totoci.net/ 638 977 950)”
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SETEMBRE

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9 10 11 12 13

        Arròs amb salsa de tomata natural Ensalada Russa (patata i verdura 

bullida, ou dur i maionesa)

FESTIU FESTIU FESTIU
Truita de carbassó amb enciam ECO 

i pastanaga

Pollastre planxa amb mongetes 

seques

Fruita Fruita ECO

Bròquil amb patata Amanida de tomàquet i olives negres

Bistec de vedella amb pastanaga amanida Truita francesa amb pa amb tomata

Fruita Iogurt

16 17 18 19 20
Amanida de patata amb olives 

negres, pastanaga i tomata

Mongeta blanca i patata amb un 

rajolí d'oli d'oliva

Menestra de verdures sense patata Arròs a la cassola amb sofregit de 

ceba

Espaguetis integrals a la carbonara 

amb crema de llet

Filet de gall d'indi a la planxa amb 

canonges i blat de moro

Pollastre a la planxa amb pebrot i 

tomàquet

Estofat casolà de llenties ECO amb 

ceba tomàquet i pastanaga 

Truita francesa amb enciam ECO i 

olives

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 

tomàquet

Fruita ECO Fruita Fruita ECO Iogurt ECO Fruita

Pa amb tomata Cuscús amb verduretes Endívies farcides de pastanaga ratlllada 

vinagreta

Amanida de tomata, formatge fresc i orenga Crema de verdures

Truita de carabassó i ceba amb amanida Llenguado a la planxa Pollastre al forn amb patates i pebrot Hamburguesa de vedella amb pa Verat a la planxa amb tomàquet amanit

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

23 24 25 26 27
Arròs tres delícies natural amb 

pastanaga i blat de moro 

Crema de porros i ceba amb 

crostonets de pa

Amanida de pasta amb salmó 

fumat, blat de moro i tomata

Menestra de verdures (mongeta 

verda, pastanaga i pèsol)

Patata i cigrons bullits amb un rajolí 

d'oli d'oliva

Filet de pollastre a la planxa amb 

enciam ECO i tomàquet

Estofat casolà de llenties ECO amb 

arròs

Lluç al forn amb enciam ECO i olives Pollastre al forn amb salsa de 

formatge

Truita francesa amb enciam ECO i 

blat de moro

Fruita Iogurt ECO Fruita ECO Fruita Fruita ECO

Salmó amb patates i verdures Mongeta i patata amb oli Crema de carabassó tèbia Amanida de quinoa Torrada amb escalivada

a la papillota Ous farcits de tonyina i olives amb amanida Conill a la planxa i patata al microones Truita de verdures amb enciam Sèpia a la planxa amb tomàquet amanit

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

30
Puré de patata al forn amb 

formatge

Truita de carbassó amb enciam ECO 

i olives

Fruita

Cuscús al curri

Sardines a la planxa amb amanida

Fruita

Revisat per Cristina Planella Farrugia. Col·legiada del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya  

La fruita aquest mes serà pera, poma, mandarina, plàtan i taronja 
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Menú sense PORC Es demana que qualsevol dubte i/o consulta en relació al funcionament del menjador, 

treball d’hàbits, monitoratge, contacteu amb el coordinador del menjador: PAU 

(pau@totoci.net/ 638 977 950)”
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SETEMBRE-SPORC 


