DESEMBRE BASAL

ESCOLA DE BORDILS
Dilluns

Dimarts
1

Estofat casolà de cigrons ECO amb patata

Filet de pollastre arrebossat de la cuinera amb
xampinyons saltejats amb all i julivert
Iogurt ECO
Crema de carbassó, filet de gall d'indi amb pa
amb tomata i fruita
Menú de NADAL

21

2

Crema de mongeta seca, pastanaga i ceba

3

4

Filet de lluç a la planxa amb enciam ECO i
tomàquet

Fruita ECO

Fruita

Fruita ECO

Iogurt ECO

Pizza de verdures i gambes

Bròquil blanc amb patata i llom a la planxa amb
pastanaga ratllada i fruita

Arròs tres delícies, truita de xampinyons i fruita

Crema de pastanaga i patates, broqueta de gall
d'indi i fruita

8

Trinxat de patata, col i mongetes blanques

9

10

Crema de carbassa amb pipes

11

Lluç al forn amb amanida de canonges i blat de
moro

Estofat casolà de llenties ECO i arròs (amb
sofregit de tomata i ceba)

Fruita ECO

Fruita ECO

Fruita

Pa amb tomata, rap a la planxa amb enciam,
pastanaga i fruita

Crema de verdures, llonza de porc a la planxa i
fruita

Tallarines amb salmó i gamba i fruita

Hamburguesa a la planxa amb xips

Crema de porro amb crostonets de pa
torrat

Espirals a l'aroma del pesto

15

Tallarines amb oli

16

Fesols saltejats amb panses, pinyons i alls
tendres

Filet de lluç al forn amb enciam ECO i pastanaga

Fruita ECO

Fruita

Espirals de colors amb oli, llenguado a la planxa Bròquil verd amb patata i oli, bistec de cavall a la
amb enciam i fruita
planxa i fruita

22

Pèsol, pastanaga i patata bullida amb un
rajolí d'oli

17

Truita a la francesa amb enciam ECO i tomata

29

VACANCES DE NADAL

Salsitxes al forn amb pebrots i ceba
Fruita ECO
Sopa Minestrone amb fideus, truita d'espinacs i
fruita

23

30

18

Fruita

24

VACANCES DE NADAL

Turrons i Neules

Puré de patata al forn amb formatge

Cuscús amb verduretes, sardines a la planxa i
iogurt

(a escollir per votació popular entre els infants)

28

Arròs amb verduretes (patata, mongeta,
pastanaga i pèsol)

Bacallà al forn amb enciam ECO i olives

FESTIUS

14

Espaguetis integrals a la carbonara (amb
crema de llet i bacó)

Divendres

Truita francesa amb enciam ECO i blat de moro

7

Arròs integral amb verduretes (patata,
mongeta, pastanaga i pèsol)

Dijous

Dimecres

Mongeta verda i pastanaga bullida amb un
rajolí d'oli

Consell del mes!

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/
638.97.79.50)

31

25

Encara que sembli
que a l'hivern no hi
ha massa producte
de temporada, hi
ha moltes fruites i
verdures que estan
en el seu millor
moment...
· Cítrics: Tenen una
combinació de
vitamines i
antioxidants que
els fan molt
recomanables.
· Bròquil i col-iflor: Bullits o al
vapor amb una
mica de patata i
pastanaga, fàcil i
ràpid!
· Nap, api i col:
Dins una olla, amb
aigua, pastanaga,
patata, un tall de
pollastre i un altre
de vedella. Un
caldo calent i
boníssim!
· Caqui i kiwi: Dues
fruites de
temporada amb
gustos ben
característics.
Que en gaudiu!

DESEMBRE VEGETARIÀ

ESCOLA DE BORDILS
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Mongeta verda i pastanaga bullida amb un
rajolí d'oli

1

Espaguetis integrals a la carbonara (crema
de llet i ceba)

2

Divendres
3

Crema de mongeta seca, pastanaga i ceba

Arròs amb verduretes (patata, mongeta,
pastanaga i pèsol)

Llom de seità al forn amb enciam ECO i olives

Tofu macerat a la llimona a la planxa amb
enciam ECO i tomata

Fruita ECO

Fruita

Fruita ECO

Iogurt ECO

8

Crema porro i ceba amb crostonets de pa
torrat

9

Trinxat de patata, col i mongetes blanques

Espirals a l'aroma de pesto

10

Crema de carabassa amb pipes

Hamburguesa vegetal a la planxa amb xips

Tofu al forn amb amanida de canonges i blat de
moro

Estofat casolà de llenties ECO i arròs

Fruita ECO

Fruita ECO

Fruita

15

Tallarines amb oli

16

Patata, pastanaga i patata bullida amb un
17
rajolí d'oli

Puré de patata al forn amb formatge

Llom de seità arrebossat de la cuinera amb
xampinyons saltejats amb all i julivert

Fesols saltejats amb panses, pinyons i alls
tendres

Seità al forn amb enciam ECO i pastanaga

Truita francesa amb enciam ECO i tomata

Tofu a la planxa amb enciam ECO i olives

Iogurt ECO

Fruita ECO

Fruita

Fruita

Fruita ECO

Menú de NADAL

21

22

23

24

(a escollir per votació popular entre els infants)

VACANCES DE NADAL

Turrons i Neules

28

4

Truita francesa amb enciam ECO i blat de moro

FESTIUS

14

Dijous

Estofat casolà de cigrons ECO amb patata

7

Arròs integral amb verduretes (patata,
mongeta, pastanaga i pèsol)

Consell del mes!

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/
638.97.79.50)

29

VACANCES DE NADAL

30

31

11

18

25

Encara que sembli
que a l'hivern no hi
ha massa producte
de temporada, hi
ha moltes fruites i
verdures que estan
en el seu millor
moment...
· Cítrics: Tenen una
combinació de
vitamines i
antioxidants que
els fan molt
recomanables.
· Bròquil i col-iflor: Bullits o al
vapor amb una
mica de patata i
pastanaga, fàcil i
ràpid!
· Nap, api i col:
Dins una olla, amb
aigua, pastanaga,
patata, un tall de
pollastre i un altre
de vedella. Un
caldo calent i
boníssim!
· Caqui i kiwi: Dues
fruites de
temporada amb
gustos ben
característics.
Que en gaudiu!

DESEMBRE - S/GLUTEN

ESCOLA DE BORDILS
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Mongeta verda i pastanaga bullida amb un
rajolí d'oli

1

Estofat casolà de cigrons ECO amb patata

Filet de pollastre a la planxa de la cuinera amb
xampinyons saltejats amb all i julivert
Iogurt ECO
Crema de carbassó, filet de gall d'indi amb pa
amb tomata i fruita
Menú de NADAL

21

Espaguetis sense gluten a la carbonara
(amb crema de llet i bacó)

2

Crema de mongeta seca, pastanaga i ceba

Divendres
3

4

Filet de lluç a la planxa amb enciam ECO i
tomàquet

Fruita ECO

Fruita

Fruita ECO

Iogurt ECO

Pizza sense gluten de verdures i gambes

Bròquil blanc amb patata i llom a la planxa amb
pastanaga ratllada i fruita

Arròs tres delícies, truita de xampinyons i fruita

Crema de pastanaga i patates, broqueta de gall
d'indi i fruita

8

Trinxat de patata, col i mongetes blanques

9

10

Crema de carbassa amb pipes

11

Lluç al forn amb amanida de canonges i balt de
moro

Estofat casolà de llenties ECO i arròs (amb
sofregit de tomata i ceba)

Fruita ECO

Fruita ECO

Fruita

Pa sense gluten amb tomata, rap a la planxa amb
enciam, pastanaga i fruita

Crema de verdures, llonza de porc a la planxa i
fruita

Pasta sense gluten amb salmó i gamba i fruita

Hamburguesa a la planxa amb xips

Crema de porro amb crostonets de pa
torrat

Pasta sense gluten a l'aroma del pesto

15

Pasta sense gluten amb oli

16

Fesols saltejats amb panses, pinyons i alls
tendres

Filet de lluç al forn amb enciam ECO i pastanaga

Fruita ECO

Fruita

pasta sense gluten amb oli, llenguado a la planxa Bròquil verd amb patata i oli, bistec de cavall a la
amb enciam i fruita
planxa i fruita
22

Pèsol, pastanaga i patata bullida amb un
rajolí d'oli

17

Truita a la francesa amb enciam ECO i tomata

29

VACANCES DE NADAL

Salsitxes al forn amb pebrots i ceba
Fruita ECO
Sopa Minestrone amb pasta sense gluten, truita
d'espinacs i fruita

23

30

18

Fruita

24

VACANCES DE NADAL

Turrons i Neules

Puré de patata al forn amb formatge

Cuscús amb verduretes, sardines a la planxa i
iogurt

(a escollir per votació popular entre els infants)

28

Arròs amb verduretes (patata, mongeta,
pastanaga i pèsol)

Bacallà al forn amb enciam ECO i olives

FESTIUS

14

Dijous

Truita francesa amb enciam eco i blat de moro

7

Arròs integral amb verduretes (patata,
mongeta, pastanaga i pèsol)

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/
638.97.79.50)

31

25

Consell del mes!

Encara que sembli
que a l'hivern no hi
ha massa producte
de temporada, hi
ha moltes fruites i
verdures que estan
en el seu millor
moment...
· Cítrics: Tenen una
combinació de
vitamines i
antioxidants que
els fan molt
recomanables.
· Bròquil i col-iflor: Bullits o al
vapor amb una
mica de patata i
pastanaga, fàcil i
ràpid!
· Nap, api i col:
Dins una olla, amb
aigua, pastanaga,
patata, un tall de
pollastre i un altre
de vedella. Un
caldo calent i
boníssim!
· Caqui i kiwi: Dues
fruites de
temporada amb
gustos ben
característics.
Que en gaudiu!

DESEMBRE - S/GLUTEN NI LACTOSA

ESCOLA DE BORDILS
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Mongeta verda i pastanaga bullida amb un
rajolí d'oli

1

Estofat casolà de cigrons ECO amb patata

Filet de pollastre a la planxa de la cuinera amb
xampinyons saltejats amb all i julivert
Iogurt sense lactosa
Crema de carbassó, filet de gall d'indi amb pa
amb tomata i fruita
Menú de NADAL

21

2

Espaguetis sense gluten amb oli

Crema de mongeta seca, pastanaga i ceba
(sense làctics)

Divendres
3

4

Filet de lluç a la planxa amb enciam ECO i
tomàquet

Fruita ECO

Fruita

Fruita ECO

Iogurt sense lactosa

Pizza sense gluten de verdures i gambes i fruita

Bròquil blanc amb patata i llom a la planxa amb
pastanaga ratllada i fruita

Arròs tres delícies, truita de xampinyons i fruita

Crema de pastanaga i patates, broqueta de gall
d'indi i fruita

8

Trinxat de patata, col i mongetes blanques

9

10

Crema de carbassa amb pipes (sense
làctics)

11

Lluç al forn amb amanida de canonges i blat de
moro

Estofat casolà de llenties ECO i arròs (amb
sofregit de tomata i ceba)

Fruita ECO

Fruita ECO

Fruita

Pa sense gluten amb tomata, rap a la planxa amb
enciam, pastanaga i fruita

Crema de verdures, llonza de porc a la planxa i
fruita

Pasta sense gluten amb salmó i gamba i fruita

Pèsol, pastanaga i patata bullida amb un
rajolí d'oli

Puré de patata al forn sense formatge

Hamburguesa a la planxa amb xips

Crema de porro i ceba (sense làctics ni
crostonets)

Pasta sense gluten a l'aroma del pesto

15

Pasta sense gluten amb oli

16

Mongetes blanques amb arròs a la jardinera
(pastanaga, pèsol i mongeta)

Filet de lluç al forn amb enciam ECO i pastanaga

Fruita ECO

Fruita

pasta sense gluten amb oli, llenguado a la planxa Bròquil verd amb patata i oli, bistec de cavall a la
amb enciam i fruita
planxa i fruita
22

17

Truita a la francesa amb enciam ECO i tomata

29

Fruita ECO
Sopa Minestrone amb pasta sense gluten, truita
d'espinacs i fruita

23

VACANCES DE NADAL

30

Salsitxes al forn amb pebrots i ceba

Fruita

24

VACANCES DE NADAL

Turrons i Neules

18

Cuscús amb verduretes, sardines a la planxa i
iogurt sense lactosa

(a escollir per votació popular entre els infants)

28

Arròs amb verduretes (patata, mongeta,
pastanaga i pèsol)

Bacallà al forn amb enciam ECO i olives

FESTIUS

14

Dijous

Truita francesa amb enciam ECO i blat de moro

7

Arròs integral amb verduretes (patata,
mongeta, pastanaga i pèsol)

Consell del mes!

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/
638.97.79.50)

31

25

Encara que sembli
que a l'hivern no hi
ha massa producte
de temporada, hi
ha moltes fruites i
verdures que estan
en el seu millor
moment...
· Cítrics: Tenen una
combinació de
vitamines i
antioxidants que
els fan molt
recomanables.
· Bròquil i col-iflor: Bullits o al
vapor amb una
mica de patata i
pastanaga, fàcil i
ràpid!
· Nap, api i col:
Dins una olla, amb
aigua, pastanaga,
patata, un tall de
pollastre i un altre
de vedella. Un
caldo calent i
boníssim!
· Caqui i kiwi: Dues
fruites de
temporada amb
gustos ben
característics.
Que en gaudiu!

DESEMBRE - SENSE LACTOSA

ESCOLA DE BORDILS
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Mongeta verda i pastanaga bullida amb un
rajolí d'oli

1

Estofat casolà de cigrons ECO amb patata

Filet de pollastre arrebossat de la cuinera amb
xampinyons saltejats amb all i julivert
Iogurt sense lactosa
Crema de carbassó, filet de gall d'indi amb pa
amb tomata i fruita
Menú de NADAL

21

2

Espaguetis integrals amb oli

Crema de mongeta seca, pastanaga i
ceba(sense làctics)

Divendres
3

4

Filet de lluç a la planxa amb enciam ECO i
tomàquet

Fruita ECO

Fruita

Fruita ECO

Iogurt sense lactosa

Pizza de verdures i gambes i fruita

Bròquil blanc amb patata i llom a la planxa amb
pastanaga ratllada i fruita

Arròs tres delícies, truita de xampinyons i fruita

Crema de pastanaga i patates, broqueta de gall
d'indi i fruita

8

Trinxat de patata, col i mongetes blanques

9

10

Crema de carbassa amb pipes (sense
làctics)

11

Lluç al forn amb amanida de canonges i blat de
moro

Estofat casolà de llenties ECO i arròs (amb
sofregit de tomata i ceba)

Fruita ECO

Fruita ECO

Fruita

Pa amb tomata, rap a la planxa amb enciam,
pastanaga i fruita

Crema de verdures, llonza de porc a la planxa i
fruita

Tallarines amb salmó i gamba i fruita

Hamburguesa a la planxa amb xips

Crema de porro (sense làctics) amb
crostonets de pa torrat

Espirals a l'aroma del pesto

15

Tallarines amb oli

16

Mongetes blanques amb arròs a la jardinera
(pastanaga, pèsol i mongeta)

Filet de lluç al forn amb enciam ECO i pastanaga

Fruita ECO

Fruita

Espirals de colors amb oli, llenguado a la planxa Bròquil verd amb patata i oli, bistec de cavall a la
amb enciam i fruita
planxa i fruita
22

Pèsol, pastanaga i patata bullida amb un
rajolí d'oli

17

Truita a la francesa amb enciam ECO i tomata

29

VACANCES DE NADAL

Salsitxes al forn amb pebrots i ceba
Fruita ECO
Sopa Minestrone amb fideus, truita d'espinacs i
fruita

23

30

18

Fruita

24

VACANCES DE NADAL

Turrons i Neules

Puré de patata al forn sense formatge

Cuscús amb verduretes, sardines a la planxa i
iogurt sense lactosa

(a escollir per votació popular entre els infants)

28

Arròs amb verduretes (patata, mongeta,
pastanaga i pèsol)

Bacallà al forn amb enciam ECO i olives

FESTIUS

14

Dijous

Truita francesa amb enciam ECO i blat de moro

7

Arròs integral amb verduretes (patata,
mongeta, pastanaga i pèsol)

Consell del mes!

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/
638.97.79.50)

31

25

Encara que sembli
que a l'hivern no hi
ha massa producte
de temporada, hi
ha moltes fruites i
verdures que estan
en el seu millor
moment...
· Cítrics: Tenen una
combinació de
vitamines i
antioxidants que
els fan molt
recomanables.
· Bròquil i col-iflor: Bullits o al
vapor amb una
mica de patata i
pastanaga, fàcil i
ràpid!
· Nap, api i col:
Dins una olla, amb
aigua, pastanaga,
patata, un tall de
pollastre i un altre
de vedella. Un
caldo calent i
boníssim!
· Caqui i kiwi: Dues
fruites de
temporada amb
gustos ben
característics.
Que en gaudiu!

DESEMBRE - SENSE PORC

ESCOLA DE BORDILS
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Mongeta verda i pastanaga bullida amb un
rajolí d'oli

1

Estofat casolà de cigrons ECO amb patata

Filet de pollastre arrebossat de la cuinera amb
xampinyons saltejats amb all i julivert
Iogurt ECO
Crema de carbassó, filet de gall d'indi amb pa
amb tomata i fruita
Menú de NADAL

21

Espaguetis integrals a la carbonara (amb
crema de llet i ceba)

2

Crema de mongeta seca, pastanaga i ceba

Divendres
3

4

Filet de lluç a la planxa amb enciam ECO i
tomàquet

Fruita ECO

Fruita

Fruita ECO

Iogurt ECO

Pizza de verdures i gambes i fruita

Bròquil blanc amb patata i llom a la planxa amb
pastanaga ratllada i fruita

Arròs tres delícies, truita de xampinyons i fruita

Crema de pastanaga i patates, broqueta de gall
d'indi i fruita

8

Trinxat de patata, col i mongetes blanques

9

10

Crema de carbassa amb pipes

11

Lluç al forn amb amanida de canonges i blat de
moro

Estofat casolà de llenties ECO i arròs (amb
sofregit de tomata i ceba)

Fruita ECO

Fruita ECO

Fruita

Pa amb tomata, rap a la planxa amb enciam,
pastanaga i fruita

Crema de verdures, llonza de porc a la planxa i
fruita

Tallarines amb salmó i gamba i fruita

Hamburguesa a la planxa amb xips

Crema de porro i ceba amb crostonets de
pa torrat

Espirals a l'aroma del pesto

15

Tallarines amb oli

16

Fesols saltejats amb panses, pinyons i alls
tendres

Filet de lluç al forn amb enciam ECO i pastanaga

Fruita ECO

Fruita

Espirals de colors amb oli, llenguado a la planxa Bròquil verd amb patata i oli, bistec de cavall a la
amb enciam i fruita
planxa i fruita
22

Pèsol, pastanaga i patata bullida amb un
rajolí d'oli

17

Truita a la francesa amb enciam ECO i tomata

29

VACANCES DE NADAL

Salsitxes de pollastre al forn amb pebrots i ceba
Fruita ECO
Sopa Minestrone amb fideus, truita d'espinacs i
fruita

23

30

18

Fruita

24

VACANCES DE NADAL

Turrons i Neules

Puré de patata al forn amb formatge

Cuscús amb verduretes, sardines a la planxa i
iogurt

(a escollir per votació popular entre els infants)

28

Arròs amb verduretes (patata, mongeta,
pastanaga i pèsol)

Bacallà al forn amb enciam ECO i olives

FESTIUS

14

Dijous

Truita francesa amb enciam eco i blat de moro

7

Arròs integral amb verduretes (patata,
mongeta, pastanaga i pèsol)

Consell del mes!

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/
638.97.79.50)

31

25

Encara que sembli
que a l'hivern no hi
ha massa producte
de temporada, hi ha
moltes fruites i
verdures que estan
en el seu millor
moment...
· Cítrics: Tenen una
combinació de
vitamines i
antioxidants que els
fan molt
recomanables.
· Bròquil i col-i-flor:
Bullits o al vapor
amb una mica de
patata i pastanaga,
fàcil i ràpid!
· Nap, api i col: Dins
una olla, amb aigua,
pastanaga, patata,
un tall de pollastre i
un altre de vedella.
Un caldo calent i
boníssim!
· Caqui i kiwi: Dues
fruites de
temporada amb
gustos ben
característics.
Que en gaudiu!

