
OCTUBRE

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

1 2 3 4
Macarrons amb sofregit de ceba i 

tomàquet

Mongeta verda i pastanaga bullida 

amb un rajolí d'oli d'oliva 

Arròs integral amb pèsols, 

pastanaga, mongeta i saltejat amb 

soja

Trinxat de patata, col i mongetes 

blanques

Lluç a la planxa amb canonges i blat 

de moro

Fesols saltejats amb panses, pinyons 

i alls tendres

Bacallà al forn amb enciam ECO i 

pastanaga

Llonza a la planxa amb xampinyons 

saltats amb all i  julivert

Fruita ECO Iogurt ECO Fruita ECO Fruita

Amanida de fruits secs Gaspatxo i entrepà Crema de verdures Tallarines al pesto

Truita de patates i ceba Hamburguesa de vedella tomata ceba i 

formatge

Brotxetes de pollastre i verdura amb 

patates forn

Orada al forn amb tomàquet al forn

Fruita Fruita Iogurt Fruita

7 8 9 10 11
Amanida de patata amb ou dur, 

olives verdes i tomata

Espaguetis integrals a la bolonyesa 

(amb sofregit de ceba, vedella i 

tomata)

Minestra de verdures (pèsol, 

pastanaga i mongeta verda)

Amanida d'arròs amb tomàquet, 

enciam i pastanaga 

Crema de carbassó amb pipes de 

carbassa

Botifarra al forn amb enciam ECO i 

pastanaga

Lluç al forn amb enciam ECO i 

tomàquet

Truita francesa amb canonges i blat 

de moro

Pernilets de pollastre al forn amb 

xips

Empedrat (mongeta blanca amb 

tonyina, tomàquet, pebrot vermell i 

olives)

Fruita ECO Iogurt ECO Fruita ECO Fruita Fruita 

Amanida de tonyina Arròs tres delicies Amanida de pasta Falses migues de coliflor saltejades amb 

pernil

Puré de patata gratinat

Pa amb tomàquet i formatge Verat al forn amb amanida Llenguado a la planxa Ou ferrat amb pa Gall d'indi a la planxa amb albergínia

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

14 15 16 17 18
Menestra de verdures (patata, 

mongeta, pastanaga i pèsol)

Espirals a l'aroma de pesto Arròs a la cassola amb sofregit de 

ceba i porc

Crema de carbassa i pastanaga Puré de patata al forn amb formatge

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 

olives

Filet de pollastre a la planxa amb 

xampinyons

Truita de pernil amb enciam ECO i 

tomàquet

Cigrons ECO amb patata  i un rajolí 

d'oli d'oliva

Hamburguesa de vedella a la planxa 

amb amanida de pastanaga i blat de 

Fruita Fruita ECO Fruita ECO Iogurt ECO Fruita

Amanida de blat amb olives, tomàquet… Espinacs saltats amb panses i pinyons Gaspatxo Amanida de pinya i gambes Crema de patata i pastanaga

…pastanaga, formatge fresc i salmó. Pa 

torrat

Costelles xai a la brasa amb patata 

microones

Conill a la planxa amb xampinyons i ceba Truita de patates amb pastanaga ratllada Rap al forn amb ceba

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

21 22 23 24 25
Arròs amb salsa de tomata natural Ensalada Russa (patata i verdura 

bullida, ou dur i maionesa)

Fideuada amb sofregit de ceba i 

sípia

Crema de pastanaga, carbassó i 

civada

Mongeta, pastanaga i pèsol bullit

Truita de carbassó amb enciam ECO 

i pastanaga

Salsitxes de porc al forn amb 

mongetes seques

Bacallà al forn amb samfaina de 

verdures (carbassó i albergínia)

Pit de pollastre a la planxa amb 

amanida d'enciam ECO i olives

Amanida de cigrons ECO amb 

tomàquet i blat de moro

Fruita Fruita ECO Iogurt ECO Fruita ECO Fruita

Bròquil amb patata Amanida de tomàquet i olives negres Escalivada amb patates Timbal d'arròs amb verduretes Amanida variada amb fruits secs

Bistec de vedella amb pastanaga amanida Truita francesa amb pa amb tomata Gall d'indi a la planxa Salmó a la planxa Rap amb patata al forn

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

28 29 30 31
        Menestra de verdures sense patata Arròs a la cassola amb sofregit de 

ceba i porc

FESTIU FESTIU
Estofat casolà de llenties ECO amb 

ceba tomàquet i pastanaga 

Truita francesa amb enciam ECO i 

olives

Fruita ECO Iogurt ECO

Endívies farcides de pastanaga ratlllada 

vinagreta

Amanida de tomata, formatge fresc i 

orenga

Pollastre al forn amb patates i pebrot Hamburguesa de vedella amb pa

Iogurt 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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Atenent-nos a la Llei 17/2001 de seguretat alimentària i nutrició, article 40 , punt 5, únicament es farà una adaptació de menú pels alumnes amb al•lèrgies o intoleràncies alimentàries, 

diagnosticades per especialistes, i que mitjançant certificat mèdic corresponent, acreditin la impossibilitat d’ingerir determiants aliments que perjudiquen la seva salut. 
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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)”

D
IN

A
R

S
O

P
A

R
D

IN
A

R
S

O
P

A
R

SETEMBRE



OCTUBRE

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

1 2 3 4
Pasta sense gluten amb sofregit de 

ceba i tomàquet

Mongeta verda i pastanaga bullida 

amb un rajolí d'oli d'oliva 

Arròs integral amb pèsols, 

pastanaga, mongeta i saltejat amb 

soja

Trinxat de patata, col i mongetes 

blanques

Lluç a la planxa amb canonges i blat 

de moro

Fesols saltejats amb panses, pinyons 

i alls tendres

Bacallà al forn amb enciam ECO i 

pastanaga

Llonza a la planxa amb xampinyons 

saltats amb all i  julivert

Fruita ECO Iogurt ECO Fruita ECO Fruita

Amanida de fruits secs Gaspatxo i entrepà Crema de verdures Pasta sense gluten al pesto

Truita de patates i ceba Hamburguesa de vedella tomata ceba i 

formatge

Brotxetes de pollastre i verdura amb 

patates forn

Orada al forn amb tomàquet al forn

Fruita Fruita Iogurt Fruita

7 8 9 10 11
Amanida de patata amb ou dur, 

olives verdes i tomata

Pasta sense gluten a la bolonyesa 

(amb sofregit de ceba, vedella i 

tomata)

Minestra de verdures (pèsol, 

pastanaga i mongeta verda)

Amanida d'arròs amb tomàquet, 

enciam i pastanaga 

Crema de carbassó amb pipes de 

carbassa

Botifarra al forn amb enciam ECO i 

pastanaga

Lluç al forn amb enciam ECO i 

tomàquet

Truita francesa amb canonges i blat 

de moro

Pernilets de pollastre al forn amb 

xips

Empedrat (mongeta blanca amb 

tonyina, tomàquet, pebrot vermell i 

olives)

Fruita ECO Iogurt ECO Fruita ECO Fruita Fruita

Amanida de tonyina Arròs tres delicies Amanida de pasta sense gluten Coliflor saltejades amb pernil Puré de patata gratinat

Pa sense gluten amb tomàquet i formatge Verat al forn amb amanida Llenguado a la planxa Ou ferrat amb pa sense gluten Gall d'indi a la planxa amb albergínia

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

14 15 16 17 18
Menestra de verdures (patata, 

mongeta, pastanaga i pèsol)

Pasta sense gluten l'aroma de pesto Arròs a la cassola amb sofregit de 

ceba i porc

Crema de carbassa i pastanaga Puré de patata al forn amb formatge

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 

olives

Filet de pollastre a la planxa amb 

xampinyons

Truita de pernil amb enciam ECO i 

tomàquet

Cigrons ECO amb patata  i un rajolí 

d'oli d'oliva

Hamburguesa de vedella a la planxa 

amb amanida de pastanaga i blat de 

Fruita Fruita ECO Fruita ECO Iogurt ECO Fruita

Amanida de blat amb olives, tomàquet… Espinacs saltats amb panses i pinyons Gaspatxo Amanida de pinya i gambes Crema de patata i pastanaga

…pastanaga, formatge fresc i salmó. Pa 

torrat sense gluten

Costelles xai a la brasa amb patata 

microones

Conill a la planxa amb xampinyons i ceba Truita de patates amb pastanaga ratllada Rap al forn amb ceba

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

21 22 23 24 25
Arròs amb salsa de tomata natural Ensalada Russa (patata i verdura 

bullida, ou dur i maionesa)

Pasta sense gluten amb sofregit de 

ceba i sípia

Crema de pastanaga, carbassó i 

patata

Mongeta, pastanaga i pèsol bullit

Truita de carbassó amb enciam ECO 

i pastanaga

Salsitxes de porc al forn amb 

mongetes seques

Bacallà al forn amb samfaina de 

verdures (carbassó i albergínia)

Pit de pollastre a la planxa amb 

amanida d'enciam ECO i olives

Amanida de cigrons ECO amb 

tomàquet i blat de moro

Fruita Fruita ECO Iogurt ECO Fruita ECO Fruita

Bròquil amb patata Amanida de tomàquet i olives negres Escalivada amb patates Timbal d'arròs amb verduretes Amanida variada amb fruits secs

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

tomata

Gall d'indi a la planxa Salmó a la planxa Rap amb patata al forn

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

28 29 30 31
        Menestra de verdures sense patata Arròs a la cassola amb sofregit de 

ceba i porc

FESTIU FESTIU
Estofat casolà de llenties ECO amb 

ceba tomàquet i pastanaga 

Truita francesa amb enciam ECO i 

olives

Fruita ECO Iogurt ECO

Endívies farcides de pastanaga ratlllada 

vinagreta

Amanida de tomata, formatge fresc i 

orenga

Pollastre al  forn amb patates i pebrot Hamburguesa de vedella amb pa sense 

gluten

Iogurt 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 

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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Atenent-nos a la Llei 17/2001 de seguretat alimentària i nutrició, article 40 , punt 5, únicament es farà una adaptació de menú pels alumnes amb al•lèrgies o intoleràncies alimentàries, 

diagnosticades per especialistes, i que mitjançant certificat mèdic corresponent, acreditin la impossibilitat d’ingerir determiants aliments que perjudiquen la seva salut. 
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OCTUBRE

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

1 2 3 4
Macarrons amb sofregit de ceba i 

tomàquet

Mongeta verda i pastanaga bullida 

amb un rajolí d'oli d'oliva 

Arròs integral amb pèsols, 

pastanaga, mongeta i saltejat amb 

soja

Trinxat de patata, col i mongetes 

blanques

Lluç a la planxa amb canonges i blat 

de moro

Fesols saltejats amb panses, pinyons 

i alls tendres

Bacallà al forn amb enciam ECO i 

pastanaga

Llonza a la planxa amb xampinyons 

saltats amb all i  julivert

Fruita ECO Fruita Fruita ECO Fruita

Amanida de fruits secs Gaspatxo i entrepà Crema de verdures Tallarines al pesto

Truita de patates i ceba Hamburguesa de vedella tomata ceba Brotxetes de pollastre i verdura amb 

patates forn

Orada al forn amb tomàquet al forn

Fruita Fruita Fruita Fruita

7 8 9 10 11
Amanida de patata amb ou dur, 

olives verdes i tomata

Espaguetis integrals a la bolonyesa 

(amb sofregit de ceba, vedella i 

tomata)

Minestra de verdures (pèsol, 

pastanaga i mongeta verda)

Amanida d'arròs amb tomàquet, 

enciam i pastanaga 

Crema de carbassó amb pipes de 

carbassa (sense làctics)

Botifarra al forn amb enciam ECO i 

pastanaga

Lluç al forn amb enciam ECO i 

tomàquet

Truita francesa amb canonges i blat 

de moro

Pernilets de pollastre al forn amb 

xips

Empedrat (mongeta blanca amb 

tonyina, tomàquet, pebrot vermell i 

olives)

Fruita ECO Fruita Fruita ECO Fruita Fruita 

Amanida de tonyina Arròs tres delicies Amanida de pasta Falses migues de coliflor saltejades amb 

pernil

Puré de patata

Pa amb tomàquet Verat al forn amb amanida Llenguado a la planxa Ou ferrat amb pa Gall d'indi a la planxa amb albergínia

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

14 15 16 17 18
Menestra de verdures (patata, 

mongeta, pastanaga i pèsol)

Espirals a l'aroma de pesto Arròs a la cassola amb sofregit de 

ceba i porc

Crema de carbassa i pastanaga 

(sense làctics)

Puré de patata (sense formatge)

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 

olives

Filet de pollastre a la planxa amb 

xampinyons

Truita de pernil sense lactosa amb 

enciam ECO i tomàquet

Cigrons ECO amb patata  i un rajolí 

d'oli d'oliva

Hamburguesa de vedella a la planxa 

amb amanida de pastanaga i blat de 

Fruita Fruita ECO Fruita ECO Fruita Fruita

Amanida de blat amb olives, tomàquet… Espinacs saltats amb panses i pinyons Gaspatxo Amanida de pinya i gambes Crema de patata i pastanaga

…pastanagai salmó. Pa torrat Costelles xai a la brasa amb patata 

microones

Conill a la planxa amb xampinyons i ceba Truita de patates amb pastanaga ratllada Rap al forn amb ceba

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

21 22 23 24 25
Arròs amb salsa de tomata natural Ensalada Russa (patata i verdura 

bullida, ou dur i maionesa)

Fideuada amb sofregit de ceba i 

sípia

Crema de pastanaga, carbassó i 

civada

Mongeta, pastanaga i pèsol bullit

Truita de carbassó amb enciam ECO 

i pastanaga

Salsitxes de porc al forn amb 

mongetes seques

Bacallà al forn amb samfaina de 

verdures (carbassó i albergínia)

Pit de pollastre a la planxa amb 

amanida d'enciam ECO i olives

Amanida de cigrons ECO amb 

tomàquet i blat de moro

Fruita Fruita ECO Fruita Fruita ECO Fruita

Bròquil amb patata Amanida de tomàquet i olives negres Escalivada amb patates Timbal d'arròs amb verduretes Amanida variada amb fruits secs

Bistec de vedella amb pastanaga amanida Truita francesa amb pa amb tomata Gall d'indi a la planxa Salmó a la planxa Rap amb patata al forn

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

28 29 30 31
        Menestra de verdures sense patata Arròs a la cassola amb sofregit de 

ceba i porc

FESTIU FESTIU
Estofat casolà de llenties ECO amb 

ceba tomàquet i pastanaga 

Truita francesa amb enciam ECO i 

olives

Fruita ECO Fruita 

Endívies farcides de pastanaga ratlllada 

vinagreta

Amanida de tomata  i orenga

Pollastre al forn amb patates i pebrot Hamburguesa de vedella amb pa

Fruita 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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Atenent-nos a la Llei 17/2001 de seguretat alimentària i nutrició, article 40 , punt 5, únicament es farà una adaptació de menú pels alumnes amb al•lèrgies o intoleràncies alimentàries, 

diagnosticades per especialistes, i que mitjançant certificat mèdic corresponent, acreditin la impossibilitat d’ingerir determiants aliments que perjudiquen la seva salut. 
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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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OCTUBRE

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

1 2 3 4
Pasta sense gluten amb sofregit de 

ceba i tomàquet

Mongeta verda i pastanaga bullida 

amb un rajolí d'oli d'oliva 

Arròs integral amb pèsols, 

pastanaga, mongeta i saltejat amb 

soja

Trinxat de patata, col i mongetes 

blanques

Lluç a la planxa amb canonges i blat 

de moro

Fesols saltejats amb panses, pinyons 

i alls tendres

Bacallà al forn amb enciam ECO i 

pastanaga

Llonza a la planxa amb xampinyons 

saltats amb all i  julivert

Fruita ECO Fruita Fruita ECO Fruita

Amanida de fruits secs Gaspatxo i entrepà Crema de verdures Pasta sense gluten al pesto

Truita de patates i ceba Hamburguesa de vedella tomata ceba Brotxetes de pollastre i verdura amb 

patates forn

Orada al forn amb tomàquet al forn

Fruita Fruita Fruita Fruita

7 8 9 10 11
Amanida de patata amb ou dur, 

olives verdes i tomata

Pasta sense gluten a la bolonyesa 

(amb sofregit de ceba, vedella i 

tomata)

Minestra de verdures (pèsol, 

pastanaga i mongeta verda)

Amanida d'arròs amb tomàquet, 

enciam i pastanaga 

Crema de carbassó amb pipes de 

carbassa (sense làctics)

Botifarra al forn amb enciam ECO i 

pastanaga

Lluç al forn amb enciam ECO i 

tomàquet

Truita francesa amb canonges i blat 

de moro

Pernilets de pollastre al forn amb 

xips

Empedrat (mongeta blanca amb 

tonyina, tomàquet, pebrot vermell i 

olives)

Fruita ECO Fruita Fruita ECO Fruita Fruita 

Amanida de tonyina Arròs tres delicies Amanida de pasta sense gluten Coliflor saltejades amb pernil Puré de patata 

Pa sense gluten amb tomàquet Verat al forn amb amanida Llenguado a la planxa Ou ferrat amb pa sense gluten Gall d'indi a la planxa amb albergínia

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

14 15 16 17 18
Menestra de verdures (patata, 

mongeta, pastanaga i pèsol)

Pasta sense gluten l'aroma de pesto Arròs a la cassola amb sofregit de 

ceba i porc

Crema de carbassa i pastanaga 

(sense làctics)

Puré de patata al forn 

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 

olives

Filet de pollastre a la planxa amb 

xampinyons

Truita de pernil sense lactosa amb 

enciam ECO i tomàquet

Cigrons ECO amb patata  i un rajolí 

d'oli d'oliva

Hamburguesa de vedella a la planxa 

amb amanida de pastanaga i blat de 

Fruita Fruita ECO Fruita ECO Fruita Fruita

Amanida de blat amb olives, tomàquet… Espinacs saltats amb panses i pinyons Gaspatxo Amanida de pinya i gambes Crema de patata i pastanaga

…pastanaga i salmó. Pa torrat sense gluten Costelles xai a la brasa amb patata 

microones

Conill a la planxa amb xampinyons i ceba Truita de patates amb pastanaga ratllada Rap al forn amb ceba

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

21 22 23 24 25
Arròs amb salsa de tomata natural Ensalada Russa (patata i verdura 

bullida, ou dur i maionesa)

Pasta sense gluten amb sofregit de 

ceba i sípia

Crema de pastanaga, carbassó i 

patata (sense làctics)

Mongeta, pastanaga i pèsol bullit

Truita de carbassó amb enciam ECO 

i pastanaga

Salsitxes de porc al forn amb 

mongetes seques

Bacallà al forn amb samfaina de 

verdures (carbassó i albergínia)

Pit de pollastre a la planxa amb 

amanida d'enciam ECO i olives

Amanida de cigrons ECO amb 

tomàquet i blat de moro

Fruita Fruita ECO Fruita Fruita ECO Fruita

Bròquil amb patata Amanida de tomàquet i olives negres Escalivada amb patates Timbal d'arròs amb verduretes Amanida variada amb fruits secs

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

tomata

Gall d'indi a la planxa Salmó a la planxa Rap amb patata al forn

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

28 29 30 31
        Menestra de verdures sense patata Arròs a la cassola amb sofregit de 

ceba i porc

FESTIU FESTIU
Estofat casolà de llenties ECO amb 

ceba tomàquet i pastanaga 

Truita francesa amb enciam ECO i 

olives

Fruita ECO Fruita 

Endívies farcides de pastanaga ratlllada 

vinagreta

Amanida de tomata i orenga

Pollastre al  forn amb patates i pebrot Hamburguesa de vedella amb pa sense 

gluten

Fruita 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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Atenent-nos a la Llei 17/2001 de seguretat alimentària i nutrició, article 40 , punt 5, únicament es farà una adaptació de menú pels alumnes amb al•lèrgies o intoleràncies alimentàries, 

diagnosticades per especialistes, i que mitjançant certificat mèdic corresponent, acreditin la impossibilitat d’ingerir determiants aliments que perjudiquen la seva salut. 
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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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OCTUBRE

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

1 2 3 4
Macarrons amb sofregit de ceba i 

tomàquet

Mongeta verda i pastanaga bullida 

amb un rajolí d'oli d'oliva 

Arròs integral amb pèsols, 

pastanaga, mongeta i saltejat amb 

soja

Trinxat de patata, col i mongetes 

blanques

Lluç a la planxa amb canonges i blat 

de moro

Fesols saltejats amb panses, pinyons 

i alls tendres

Bacallà al forn amb enciam ECO i 

pastanaga

Pollastre a la planxa amb 

xampinyons saltats amb all i  julivert

Fruita ECO Iogurt ECO Fruita ECO Fruita

Amanida de fruits secs Gaspatxo i entrepà Crema de verdures Tallarines al pesto

Truita de patates i ceba Hamburguesa de vedella tomata ceba i 

formatge

Brotxetes de pollastre i verdura amb 

patates forn

Orada al forn amb tomàquet al forn

Fruita Fruita Iogurt Fruita

7 8 9 10 11
Amanida de patata amb ou dur, 

olives verdes i tomata

Espaguetis integrals a la bolonyesa 

(amb sofregit de ceba, vedella i 

tomata)

Minestra de verdures (pèsol, 

pastanaga i mongeta verda)

Amanida d'arròs amb tomàquet, 

enciam i pastanaga 

Crema de carbassó amb pipes de 

carbassa

Bacallà a al forn amb enciam ECO i 

pastanaga

Lluç al forn amb enciam ECO i 

tomàquet

Truita francesa amb canonges i blat 

de moro

Pernilets de pollastre al forn amb 

xips

Empedrat (mongeta blanca amb 

tonyina, tomàquet, pebrot vermell i 

olives)

Fruita ECO Iogurt ECO Fruita ECO Fruita Fruita 

Amanida de tonyina Arròs tres delicies Amanida de pasta Falses migues de coliflor saltejades amb 

pernil

Puré de patata gratinat

Pa amb tomàquet i formatge Verat al forn amb amanida Llenguado a la planxa Ou ferrat amb pa Gall d'indi a la planxa amb albergínia

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

14 15 16 17 18
Menestra de verdures (patata, 

mongeta, pastanaga i pèsol)

Espirals a l'aroma de pesto Arròs a la cassola amb sofregit de 

ceba 

Crema de carbassa i pastanaga Puré de patata al forn amb formatge

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 

olives

Filet de pollastre a la planxa amb 

xampinyons

Truita francesa amb enciam ECO i 

tomàquet

Cigrons ECO amb patata  i un rajolí 

d'oli d'oliva

Hamburguesa de vedella a la planxa 

amb amanida de pastanaga i blat de 

Fruita Fruita ECO Fruita ECO Iogurt ECO Fruita

Amanida de blat amb olives, tomàquet… Espinacs saltats amb panses i pinyons Gaspatxo Amanida de pinya i gambes Crema de patata i pastanaga

…pastanaga, formatge fresc i salmó. Pa 

torrat

Costelles xai a la brasa amb patata 

microones

Conill a la planxa amb xampinyons i ceba Truita de patates amb pastanaga ratllada Rap al forn amb ceba

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

21 22 23 24 25
Arròs amb salsa de tomata natural Ensalada Russa (patata i verdura 

bullida, ou dur i maionesa)

Fideuada amb sofregit de ceba i 

sípia

Crema de pastanaga, carbassó i 

civada

Mongeta, pastanaga i pèsol bullit

Truita de carbassó amb enciam ECO 

i pastanaga

Pollastre planxa amb mongetes 

seques

Bacallà al forn amb samfaina de 

verdures (carbassó i albergínia)

Pit de pollastre a la planxa amb 

amanida d'enciam ECO i olives

Amanida de cigrons ECO amb 

tomàquet i blat de moro

Fruita Fruita ECO Iogurt ECO Fruita ECO Fruita

Bròquil amb patata Amanida de tomàquet i olives negres Escalivada amb patates Timbal d'arròs amb verduretes Amanida variada amb fruits secs

Bistec de vedella amb pastanaga amanida Truita francesa amb pa amb tomata Gall d'indi a la planxa Salmó a la planxa Rap amb patata al forn

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

28 29 30 31
        Menestra de verdures sense patata Arròs a la cassola amb sofregit de 

ceba

FESTIU FESTIU
Estofat casolà de llenties ECO amb 

ceba tomàquet i pastanaga 

Truita francesa amb enciam ECO i 

olives

Fruita ECO Iogurt ECO

Endívies farcides de pastanaga ratlllada 

vinagreta

Amanida de tomata, formatge fresc i 

orenga

Pollastre al forn amb patates i pebrot Hamburguesa de vedella amb pa

Iogurt 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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Atenent-nos a la Llei 17/2001 de seguretat alimentària i nutrició, article 40 , punt 5, únicament es farà una adaptació de menú pels alumnes amb al•lèrgies o intoleràncies alimentàries, 

diagnosticades per especialistes, i que mitjançant certificat mèdic corresponent, acreditin la impossibilitat d’ingerir determiants aliments que perjudiquen la seva salut. 
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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 



OCTUBRE

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
1 2 3 4

Macarrons amb sofregit de ceba i 

tomàquet

Mongeta verda i pastanaga bullida 

amb un rajolí d'oli d'oliva 

Arròs integral amb pèsols, 

pastanaga, mongeta i saltejat amb 

soja

Trinxat de patata i col

Hamburguesa vegetal a la planxa 

amb canonges i blat de moro

Fesols saltejats amb panses, 

pinyons i alls tendres

Tofu arrebossat al forn amb enciam 

ECO i pastanaga

Mongetes blanques saltejades amb 

xampinyons i all i  julivert

Fruita ECO Iogurt ECO Fruita ECO Fruita

7 8 9 10 11
Amanida de patata amb ou dur, 

olives verdes i tomata

Espaguetis integrals a la bolonyesa 

(amb sofregit de ceba i tomata)

Minestra de verdures (pèsol, 

pastanaga i mongeta verda)

Amanida d'arròs amb tomàquet, 

enciam i pastanaga 

Crema de carbassó amb pipes de 

carbassa

Salsitxes de tofu al forn amb 

enciam ECO i pastanaga

Filet de tempeh amb enciam ECO i 

tomàquet

Truita francesa amb canonges i blat 

de moro

Seità al curri al forn amb 

acompanyament de xips

Empedrat (mongeta blanca amb 

tomàquet, pebrot vermell i olives)

Fruita ECO Iogurt ECO Fruita ECO Fruita Fruita 

14 15 16 17 18
Menestra de verdures (patata, 

mongeta, pastanaga i pèsol)

Espirals a l'aroma de pesto Arròs a la cassola amb sofregit de 

ceba i porc

Crema de carbassa i pastanaga Puré de patata al forn amb 

formatge

Seità macerat amb soja a la planxa 

amb enciam ECO i olives

Filet de tofu amb espècies a la 

planxa amb xampinyons

Truita francesa amb enciam ECO i 

tomàquet

Cigrons ECO amb patata  i un rajolí 

d'oli d'oliva

Hamburguesa vegetal a la planxa 

amb amanida de pastanaga i blat 

Fruita Fruita ECO Fruita ECO Iogurt ECO Fruita

21 22 23 24 25
Arròs amb salsa de tomata natural Ensalada Russa (patata i verdura 

bullida, ou dur i maionesa)

Fideuada amb sofregit de ceba i 

sípia

Crema de pastanaga, carbassó i 

civada

Mongeta, pastanaga i pèsol bullit

Truita de carbassó amb enciam ECO 

i pastanaga

Salsitxes de tofu al forn amb 

mongetes seques

Seità al forn amb samfaina de 

verdures (carbassó i albergínia)

Tofu a la planxa amb espècies i 

amanida d'enciam ECO i olives

Amanida de cigrons ECO amb 

tomàquet i blat de moro

Fruita Fruita ECO Iogurt ECO Fruita ECO Fruita

28 29 30 31
        Menestra de verdures sense patata Arròs a la cassola amb sofregit de 

ceba i tofu

FESTIU FESTIU
Estofat casolà de llenties ECO amb 

ceba tomàquet i pastanaga 

Truita francesa amb enciam ECO i 

olives

Fruita ECO Iogurt ECO

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 

Atenent-nos a la Llei 17/2001 de seguretat alimentària i nutrició, article 40 , punt 5, únicament es farà una adaptació de menú pels alumnes amb al•lèrgies o intoleràncies 

alimentàries, diagnosticades per especialistes, i que mitjançant certificat mèdic corresponent, acreditin la impossibilitat d’ingerir determiants aliments que perjudiquen la seva salut. 
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Menú vegeterià 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-VEGETARIÀ


