
BASAL - MAIG

2
Arròs amb salsa de tomata 

natural
3

Fideuada amb sofregit de ceba i 
verdures

4
Crema de pastanaga, carbassó i 

civada
5

Mongeta, pastanaga, patata i 
pèsol bullit

6

Espaguetis integrals a la 
napolitana amb salsa tomata 

natural a banda
9

Mongeta blanca ECO i patata amb 
un rajolí d'oli d'oliva

10
Menestra de verdures (mongeta 
verda, pastanaga, pèsol i patata)

11
Amanida verda de temporada 

amb formatge i fruits secs
12

Wok de cigrons ECO amb ceba 
caramelitzada i pastanaga

13

Arròs tres delícies natural amb 
pèsol, pastanaga i truita

16
Crema de porros i ceba amb 

crostonets de pa
17

Amanida de pasta amb salmó 
fumat, olives i tomata

18
Bròquil verd, pastanaga i patata 
bullida amb un rajolí d'oli d'oliva

19
Patata i cigrons bullits amb un 

rajolí d'oli d'oliva
20

Puré de patata al forn i formatge 
ratllat a banda

23 Vichyossoise amb pipes 25
Arròs integral amb pèsols, 

pastanaga, mongeta i saltejat 
amb soja

26
Trinxat de patata, col i mongetes 

blanques ECO
27

Menestra de verdures (mongeta 
verda, pastanaga, pèsol i patata)

30 Espirals a l'aroma del pesto 31

Humus de cigrons amb bastonets de 
pastanaga

Fruita ECO Iogurt ECO
Amanida de tonyina, pa amb tomata i formatge i 

fruita
Arròs tres delícies, verat al forn amb amanida i 

fruita

Macarrons a la bolonyesa amb 
sofregit de carn, ceba i tomata

Cuscús al curri, sardines a la planxa amb amanida 
i fruita

Amanida de fruits secs, truita de patates i ceba i 
fruita

Gaspatxo, entrepà d'hamburguesa de vedella, 
tomata i ceba i fruita

Crema de verdures, brotxetes de pollastre i 
verdura amb amanida i iogurt

Tallarines al pesto, orada al forn amb tomata al 
forn i fruita

Truita a la francesa amb canonges i 
olives

Lluç al forn amb enciam ECO i tomata

Truita d'espinacs amb enciam ECO i 
olives

Lluç a la planxa amb canonges i 
pastanaga ratllada

Peix fresc amb acompanyament
Filet de gall d'indi a la planxa amb 

pebrots i ceba al forn

Fruita Fruita ECO Iogurt ECO Fruita ECO Fruita

Fruita Iogurt ECO Fruita ECO Fruita ECO Fruita ECO

Salmó a la papillote amb patates i verdures
Mongeta i patata amb oli, ous farcits de tonyina i 

olives amb amanida i fruita
Crema de carbassó tèbia, conill a la planxa i 

patata al microones i iogurt
Amanida de quinoa, truita de pernil amb enciam i 

fruita
Torrada amb escalivada, sèpia a la planxa amb 

tomata amanit i fruita

Crema de verdures, verat a la planxa amb tomata 
amanit i fruita

Cuscús amb verdures, llenguado a la planxa i 
fruita

Endívides farcides de pastanaga ratllada, 
pollastre al forn amb patates i iogurt

Amanida de tomata, formatge fresc i 
himburguesa de vedella amb pa i fruita

Pa amb tomata, truita de carbassó i ceba amb 
amanida i fruita

Lluç al forn amb enciam ECO i olives
Estofat casolà de llenties ECO amb 

arròs
Filet de pollastre a la planxa amb 

enciam ECO i tomata
Llom al forn amb daus de patata i 

salsa de formatge a banda
Truita de carbassó amb enciam ECO i 

cogombre

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 
tomata

Filet de pollastre a la planxa amb 
canonges i cogombre

Lassanya amb bolonyesa de llenties
Arròs a la cassola (amb sofregit de 

ceba i porc)
Truita a la francesa amb enciam ECO i 

olives

Fruita Fruita ECO Fruita ECO Iogurt ECO Fruita ECO

Fruita ECO Fruita ECO
Bròquil amb patata, bistec de vedella amb 

pastanaga i fruita
Escalivada amb patates, gall d'indi a la planxa i 

fruita
Timbal d'arròs amb verduretes, salmó a la planxa 

i fruita
Amanida variada amb fruits secs, rap amb patata 

al forn i fruita

FESTIU DIA DE LLIURE 
DISPOSICIÓ

ESCOLA DE 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/ 
638.97.79.50)

Truita de patata i pastanaga amb 
farina de cigró ECO amb enciam ECO i 

tomata

Remenat d'ous amb xampinyons i 
amanida amb enciam ECO i pastanaga

Pit de pollastre a la planxa amb 
amanida d'enciam ECO i olives

Peix fresc amb acompanyament

Fruita Iogurt ECO

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Consell del mes!

M'agrada molt 
preparar els menús 
per avançat i és un 
hàbit que m'estalvia 
molt de temps, a 
més d'haver de 
netejar molt menys 
i menjar més sa. 
Els diumenges a la 
tarda obro la 
nevera i el rebost i 
miro què hi tinc. 
Quadro els menús 
amb el que dinem a 
l'escola, per a no 
repetir el menjar i 
després preparo els 
menús per a tota la 
setmana. 
Normalment, 
sempre faig una 
crema de verdures, 
bullo pasta o arròs 
(integral!), faig ous 
durs i els guardo ja 
pelats i també 
cuino al forn alguna 
peça de peix, que 
quan me la vull 
menjar, només cal 
que l'escalfi al 
microones. 

Els menús estan revisats per la dietista - nutricionista Cristina Planella Farrugia (CAT020).
El servei inlcou pa i aigua.
El pa serà integral dues vegades a la setmana, el dimecres i el divendres. 



VEGETARIÀ - MAIG

2
Arròs amb salsa de tomata 

natural
3

Fideuada amb sofregit de ceba i 
verdures

4
Crema de pastanaga, carbassó i 

civada
5

Mongeta, pastanaga, patata i 
pèsol bullit

6

Espaguetis integrals a la 
napolitana amb salsa tomata 

natural a banda
9

Mongeta blanca ECO i patata amb 
un rajolí d'oli d'oliva

10
Menestra de verdures (mongeta 
verda, pastanaga, pèsol i patata)

11
Amanida verda de temporada 

amb formatge i fruits secs
12

Wok de cigrons ECO amb ceba 
caramelitzada i pastanaga

13

Arròs tres delícies natural amb 
pèsol, pastanaga i truita

16
Crema de porros i ceba amb 

crostonets de pa
17

Amanida de pasta amb salmó 
fumat, olives i tomata

18
Bròquil verd, pastanaga i patata 
bullida amb un rajolí d'oli d'oliva

19
Patata i cigrons bullits amb un 

rajolí d'oli d'oliva
20

Puré de patata al forn i formatge 
ratllat a banda

23 Vichyossoise amb pipes 25
Arròs integral amb pèsols, 

pastanaga, mongeta i saltejat 
amb soja

26
Trinxat de patata, col i mongetes 

blanques ECO
27

Menestra de verdures (mongeta 
verda, pastanaga, pèsol i patata)

30 Espirals a l'aroma del pesto 31

Humus de cigrons amb bastonets de 
pastanaga

FESTIU DIA DE LLIURE 
DISPOSICIÓ

Fruita ECO Iogurt ECO

Truita a la francesa amb canonges i 
olives

Tofu al forn amb enciam ECO i tomata

Truita d'espinacs amb enciam ECO i 
olives

Seità al forn amb canonges i 
pastanaga ratllada

Macarrons amb sofregit de ceba i 
tomata

Tofu macerat amb enciam ECO i 
pastanaga

Filet de gall d'indi a la planxa amb 
pebrots i ceba al forn

Fruita Fruita ECO Iogurt ECO Fruita ECO Fruita

Fruita Iogurt ECO Fruita ECO Fruita ECO Fruita ECO

Seità macerat al curry amb enciam 
ECO i olives

Estofat casolà de llenties ECO amb 
arròs

Filet de tofu a la planxa amb enciam 
ECO i tomata

Seità al forn amb daus de patata i 
salsa de formatge a banda

Truita de carbassó amb enciam ECO i 
cogombre

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

Filet de seità a la planxa amb 
canonges i blat de moro

Lassanya amb bolonyesa de llenties
Arròs a la cassola (amb sofregit de 

ceba i verdures)
Truita a la francesa amb enciam ECO i 

olives

Fruita

Fruita Iogurt ECO Fruita ECO Fruita ECO

ESCOLA DE 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/ 
638.97.79.50)

Truita de patata i pastanaga amb 
farina de cigró ECO amb enciam ECO i 

tomata

Remenat d'ous amb xampinyons i 
amanida amb enciam ECO i pastanaga

Fruita ECO Fruita ECO Iogurt ECO Fruita ECO

Tofu al forn a les fines herbes amb 
amanida d'enciam ECO i olives

Seità a la planxa amb samfaina de 
verdures (carbassó i albergínia)

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Consell del mes!

M'agrada molt 
preparar els menús 
per avançat i és un 
hàbit que m'estalvia 
molt de temps, a 
més d'haver de 
netejar molt menys 
i menjar més sa. 
Els diumenges a la 
tarda obro la 
nevera i el rebost i 
miro què hi tinc. 
Quadro els menús 
amb el que dinem a 
l'escola, per a no 
repetir el menjar i 
després preparo els 
menús per a tota la 
setmana. 
Normalment, 
sempre faig una 
crema de verdures, 
bullo pasta o arròs 
(integral!), faig ous 
durs i els guardo ja 
pelats i també cuino 
al forn alguna peça 
de peix, que quan 
me la vull menjar, 
només cal que 
l'escalfi al 
microones. 

Els menús estan revisats per la dietista - nutricionista Cristina Planella Farrugia (CAT020).
El servei inlcou pa i aigua.
El pa serà integral dues vegades a la setmana, el dimecres i el divendres. 



SENSE GLUTEN - MAIG

2
Arròs amb salsa de tomata 

natural
3

Fideuada sense gluten amb 
sofregit de ceba i verdures

4
Crema de pastanaga, carbassó i 

civada
5

Mongeta, pastanaga, patata i 
pèsol bullit

6

Espaguetis integrals a la 
napolitana amb salsa tomata 

natural a banda
9

Mongeta blanca ECO i patata amb 
un rajolí d'oli d'oliva

10
Menestra de verdures (mongeta 
verda, pastanaga, pèsol i patata)

11
Amanida verda de temporada 

amb formatge i fruits secs
12

Wok de cigrons ECO amb ceba 
caramelitzada i pastanaga

13

Arròs tres delícies natural amb 
pèsol, pastanaga i truita

16
Crema de porros i ceba amb 

crostonets de pa sense gluten
17

Amanida de pasta amb salmó 
fumat, olives i tomata

18
Bròquil verd, pastanaga i patata 
bullida amb un rajolí d'oli d'oliva

19
Patata i cigrons bullits amb un 

rajolí d'oli d'oliva
20

Puré de patata al forn i formatge 
ratllat a banda

23 Vichyossoise amb pipes 25
Arròs integral amb pèsols, 

pastanaga, mongeta i saltejat 
amb soja

26
Trinxat de patata, col i mongetes 

blanques ECO
27

Menestra de verdures (mongeta 
verda, pastanaga, pèsol i patata)

30 Espirals a l'aroma del pesto 31

Fruita ECO Iogurt ECO
Amanida de tonyina, pa sense gluten amb 

tomata i formatge i fruita
Arròs tres delícies, verat al forn amb amanida i 

fruita

Humus de cigrons amb bastonets de 
pastanaga

Cuscús al curri, sardines a la planxa amb amanida 
i fruita

Gaspatxo, entrepà d'hamburguesa de vedella, 
tomata i ceba i fruita

Amanida de fruits secs, truita de patates i ceba i 
fruita

Crema de verdures, brotxetes de pollastre i 
verdura amb amanida i iogurt

Tallarines sense gluten al pesto, orada al forn 
amb tomata al forn i fruita

Truita a la francesa amb canonges i 
olives

Lluç al forn amb enciam ECO i tomata

Truita d'espinacs amb enciam ECO i 
olives

Lluç a la planxa amb canonges i 
pastanaga ratllada

Macarrons s/gluten a la bolonyesa 
amb sofregit de carn, ceba i tomata

Peix fresc amb acompanyament
Filet de gall d'indi a la planxa amb 

pebrots i ceba al forn

Fruita Fruita ECO Iogurt ECO Fruita ECO Fruita

Fruita Iogurt ECO Fruita ECO Fruita ECO Fruita ECO

Salmó a la papillote amb patates i verdures
Mongeta i patata amb oli, ous farcits de tonyina i 

olives amb amanida i fruita
Crema de carbassó tèbia, conill a la planxa i 

patata al microones i iogurt
Amanida de quinoa, truita de pernil amb enciam i 

fruita
Torrada amb escalivada, sèpia a la planxa amb 

tomata amanit i fruita

Crema de verdures, verat a la planxa amb tomata 
amanit i fruita

Cuscús amb verdures, llenguado a la planxa i 
fruita

Endívides farcides de pastanaga ratllada, 
pollastre al forn amb patates i iogurt

Amanida de tomata, formatge fresc i 
hamburguesa de vedella amb pa sense gluten i 

fruita

Pa sense gluten amb tomata, truita de carbassó i 
ceba amb amanida i fruita

Lluç al forn amb enciam ECO i olives
Estofat casolà de llenties ECO amb 

arròs
Filet de pollastre a la planxa amb 

enciam ECO i tomata
Llom al forn amb daus de patata i 

salsa de formatge a banda
Truita de carbassó amb enciam ECO i 

cogombre

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 
tomata

Filet de pollastre a la planxa amb 
canonges i blat de moro

Lassanya sense gluten amb bolonyesa 
de llenties

Arròs a la cassola (amb sofregit de 
ceba i porc)

Truita a la francesa amb enciam ECO i 
olives

Fruita Fruita ECO Fruita ECO Iogurt ECO Fruita ECO

Fruita ECO Fruita ECO
Bròquil amb patata, bistec de vedella amb 

pastanaga i fruita
Escalivada amb patates, gall d'indi a la planxa i 

fruita
Timbal d'arròs amb verduretes, salmó a la planxa 

i fruita
Amanida variada amb fruits secs, rap amb patata 

al forn i fruita

FESTIU DIA DE LLIURE 
DISPOSICIÓ

ESCOLA DE 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/ 
638.97.79.50)

Truita de patata i pastanaga amb 
farina de cigró ECO amb enciam ECO i 

tomata

Remenat d'ous amb xampinyons i 
amanida amb enciam ECO i pastanaga

Pit de pollastre a la planxa amb 
amanida d'enciam ECO i olives

Peix fresc amb acompanyament

Fruita Iogurt ECO

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Consell del mes!

M'agrada molt 
preparar els menús 
per avançat i és un 
hàbit que m'estalvia 
molt de temps, a 
més d'haver de 
netejar molt menys 
i menjar més sa. 
Els diumenges a la 
tarda obro la 
nevera i el rebost i 
miro què hi tinc. 
Quadro els menús 
amb el que dinem a 
l'escola, per a no 
repetir el menjar i 
després preparo els 
menús per a tota la 
setmana. 
Normalment, 
sempre faig una 
crema de verdures, 
bullo pasta o arròs 
(integral!), faig ous 
durs i els guardo ja 
pelats i també cuino 
al forn alguna peça 
de peix, que quan 
me la vull menjar, 
només cal que 
l'escalfi al 
microones. 

Els menús estan revisats per la dietista - nutricionista Cristina Planella Farrugia (CAT020).
El servei inlcou pa i aigua.
El pa serà integral dues vegades a la setmana, el dimecres i el divendres. 



2
Arròs amb salsa de tomata 

natural
3

Fideuada amb sofregit de ceba i 
verdures

4
Crema de pastanaga, carbassó i 

civada
5

Mongeta, pastanaga, patata i 
pèsol bullit

6

Espaguetis integrals a la 
napolitana amb salsa tomata 

natural a banda
9

Mongeta blanca ECO i patata amb 
un rajolí d'oli d'oliva

10
Menestra de verdures (mongeta 
verda, pastanaga, pèsol i patata)

11
Amanida verda de temporada 
amb formatge sense lactosa i 

fruits secs
12

Wok de cigrons ECO amb ceba 
caramelitzada i pastanaga

13

Arròs tres delícies natural amb 
pèsol, pastanaga i truita

16
Crema de porros i ceba sense 
lactosa amb crostonets de pa

17
Amanida de pasta amb salmó 

fumat, olives i tomata
18

Bròquil verd, pastanaga i patata 
bullida amb un rajolí d'oli d'oliva

19
Patata i cigrons bullits amb un 

rajolí d'oli d'oliva
20

Puré de patata al forn i formatge 
ratllat s/lactosa a banda

23 Vichyossoise amb pipes 25
Arròs integral amb pèsols, 

pastanaga, mongeta i saltejat 
amb soja

26
Trinxat de patata, col i mongetes 

blanques ECO
27

Menestra de verdures (mongeta 
verda, pastanaga, pèsol i patata)

30 Espirals a l'aroma del pesto 31

Humus de cigrons amb bastonets de 
pastanaga

SENSE LACTOSA - MAIG

Fruita ECO Iogurt ECO sense lactosa
Amanida de tonyina, pa amb tomata i formatge 

sense lactosa i fruita
Arròs tres delícies, verat al forn amb amanida i 

fruita

Cuscús al curri, sardines a la planxa amb amanida 
i fruita

Gaspatxo, entrepà d'hamburguesa de vedella, 
tomata i ceba i fruita

Amanida de fruits secs, truita de patates i ceba i 
fruita

Crema de verdures sense lactosa, brotxetes de 
pollastre i verdura amb amanida i iogurt sense 

lactosa

Tallarines al pesto, orada al forn amb tomata al 
forn i fruita

Truita a la francesa amb canonges i 
olives

Lluç al forn amb enciam ECO i tomata

Truita d'espinacs amb enciam ECO i 
olives

Lluç a la planxa amb canonges i 
pastanaga ratllada

Macarrons a la bolonyesa amb 
sofregit de carn, ceba i tomata

Peix fresc amb acompanyament
Filet de gall d'indi a la planxa amb 

pebrots i ceba al forn

Fruita Fruita ECO Iogurt ECO Fruita ECO Fruita

Fruita Iogurt ECO sense lactosa Fruita ECO Fruita ECO Fruita ECO
Salmó a la papillote amb patates i verdures i 

fruita
Mongeta i patata amb oli, ous farcits de tonyina i 

olives amb amanida i fruita
Crema de carbassó tèbia, conill a la planxa i 

patata al microones i iogurt
Amanida de quinoa, truita de pernil amb enciam i 

fruita
Torrada amb escalivada, sèpia a la planxa amb 

tomata amanit i fruita

Crema de verdures, verat a la planxa amb tomata 
amanit i fruita

Cuscús amb verdures, llenguado a la planxa i 
fruita

Endívides farcides de pastanaga ratllada, 
pollastre al forn amb patates i iogurt

Amanida de tomata, formatge fresc i 
hamburguesa de vedella amb pa i fruita

Pa amb tomata, truita de carbassó i ceba amb 
amanida i fruita

Lluç al forn amb enciam ECO i olives
Estofat casolà de llenties ECO amb 

arròs
Filet de pollastre a la planxa amb 

enciam ECO i tomata

Llom al forn amb daus de patata i 
salsa de formatge sense lactosa a 

banda

Truita de carbassó amb enciam ECO i 
cogombres

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 
tomata

Filet de pollastre a la planxa amb 
canonges i blat de moro

Lassanya amb bolonyesa de llenties 
sense lactosa

Arròs a la cassola (amb sofregit de 
ceba i porc)

Truita a la francesa amb enciam ECO i 
olives

Fruita Fruita ECO Fruita ECO Iogurt ECO sense lactosa Fruita ECO

Iogurt ECO sense lactosa Fruita ECO Fruita ECO
Bròquil amb patata, bistec de vedella amb 

pastanaga i fruita
Escalivada amb patates, gall d'indi a la planxa i 

fruita
Timbal d'arròs amb verduretes, salmó a la planxa 

i fruita
Amanida variada amb fruits secs, rap amb patata 

al forn i fruita

FESTIU DIA DE LLIURE 
DISPOSICIÓ

ESCOLA DE 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/ 
638.97.79.50)

Truita de patata i pastanaga amb 
farina de cigró ECO amb enciam ECO i 

tomata

Remenat d'ous amb xampinyons i 
amanida amb enciam ECO i pastanaga

Pit de pollastre a la planxa amb 
amanida d'enciam ECO i olives

Peix fresc amb acompanyament

Fruita

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Consell del mes!

M'agrada molt 
preparar els menús 
per avançat i és un 
hàbit que m'estalvia 
molt de temps, a 
més d'haver de 
netejar molt menys 
i menjar més sa. 
Els diumenges a la 
tarda obro la 
nevera i el rebost i 
miro què hi tinc. 
Quadro els menús 
amb el que dinem a 
l'escola, per a no 
repetir el menjar i 
després preparo els 
menús per a tota la 
setmana. 
Normalment, 
sempre faig una 
crema de verdures, 
bullo pasta o arròs 
(integral!), faig ous 
durs i els guardo ja 
pelats i també 
cuino al forn alguna 
peça de peix, que 
quan me la vull 
menjar, només cal 
que l'escalfi al 
microones. 

Els menús estan revisats per la dietista - nutricionista Cristina Planella Farrugia (CAT020).
El servei inlcou pa i aigua.
El pa serà integral dues vegades a la setmana, el dimecres i el divendres. 



2
Arròs amb salsa de tomata 

natural
3

Fideuada sense gluten amb 
sofregit de ceba i verdures

4
Crema de pastanaga, carbassó i 

civada
5

Mongeta, pastanaga, patata i 
pèsol bullit

6

Espaguetis integrals a la 
napolitana amb salsa tomata 

natural a banda
9

Mongeta blanca ECO i patata amb 
un rajolí d'oli d'oliva

10
Menestra de verdures (mongeta 
verda, pastanaga, pèsol i patata)

11
Amanida verda de temporada 
amb formatge sense lactosa i 

fruits secs
12

Wok de cigrons ECO amb ceba 
caramelitzada i pastanaga

13

Arròs tres delícies natural amb 
pèsol, pastanaga i truita

16
Crema de porros i ceba sense 
lactosa amb crostonets de pa 

sense gluten
17

Amanida de pasta amb salmó 
fumat, olives i tomata

18
Bròquil verd, pastanaga i patata 
bullida amb un rajolí d'oli d'oliva

19
Patata i cigrons bullits amb un 

rajolí d'oli d'oliva
20

Puré de patata al forn i formatge 
ratllat a banda

23 Vichyossoise amb pipes 25
Arròs integral amb pèsols, 

pastanaga, mongeta i saltejat 
amb soja

26
Trinxat de patata, col i mongetes 

blanques
27

Menestra de verdures (mongeta 
verda, pastanaga, pèsol i patata)

30 Espirals a l'aroma del pesto 31

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)

Truita de patata i pastanaga amb 
farina de cigró ECO amb enciam ECO i 

tomata

Remenat d'ous amb xampinyons i 
amanida amb enciam ECO i pastanaga

Pit de pollastre a la planxa amb 
amanida d'enciam ECO i olives

Peix fresc amb acompanyament

Fruita

Humus de cigrons amb bastonets de 
pastanaga

Escalivada amb patates, gall d'indi a la planxa i 
fruita

Timbal d'arròs amb verduretes, salmó a la planxa 
i fruita

Amanida variada amb fruits secs, rap amb patata 
al forn i fruita

ESCOLA DE BORDILS
SENSE GLUTEN NI LACTOSA - MAIG

FESTIU DIA DE LLIURE 
DISPOSICIÓ

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 
tomata

Filet de pollastre a la planxa amb 
canonges i blat de moro

Lassanya sense gluten amb bolonyesa 
de llenties sense lactosa

Arròs a la cassola (amb sofregit de 
ceba i porc)

Truita a la francesa amb enciam ECO i 
olives

Iogurt sense lactosa Fruita ECO Fruita ECO
Bròquil amb patata, bistec de vedella amb 

pastanaga i fruita

Fruita Fruita ECO Fruita ECO Iogurt sense lactosa Fruita ECO
Crema de verdures sense lactosa, verat a la 

planxa amb tomata amanit i fruita
Cuscús amb verdures, llenguado a la planxa i 

fruita

Endívides farcides de pastanaga ratllada, 
pollastre al forn amb patates i iogurt sense 

lactosa

Amanida de tomata, formatge fresc sense 
lactosa i hamburguesa de vedella amb pa i fruita

Pa amb tomata, truita de carbassó i ceba amb 
amanida i fruita

Lluç al forn amb enciam ECO i olives
Estofat casolà de llenties ECO amb 

arròs
Filet de pollastre a la planxa amb 

enciam ECO i tomata

Llom al forn amb daus de patata i 
salsa de formatge sense lactosa a 

banda

Truita de carbassó amb enciam ECO i 
blat de moro

Fruita Iogurt sense lactosa Fruita ECO Fruita ECO Fruita ECO
Salmó a la papillote amb patates i verdures i 

fruita
Mongeta i patata amb oli, ous farcits de tonyina i 

olives amb amanida i fruita
Crema de carbassó tèbia, conill a la planxa i 

patata al microones i iogurt
Amanida de quinoa, truita de pernil amb enciam i 

fruita
Torrada sense gluten amb escalivada, sèpia a la 

planxa amb tomata amanit i fruita

Truita d'espinacs amb enciam ECO i 
olives

Lluç a la planxa amb canonges i 
pastanaga ratllada

Macarrons s/gluten a la bolonyesa 
amb sofregit de carn, ceba i tomata

Peix fresc amb acompanyament
Filet de gall d'indi a la planxa amb 

pebrots i ceba al forn

Fruita ECO Fruita
Cuscús al curri, sardines a la planxa amb amanida 

i fruita
Gaspatxo, entrepà d'hamburguesa de vedella, 

tomata i ceba i fruita
Amanida de fruits secs, truita de patates i ceba i 

fruita
Crema de verdures, brotxetes de pollastre i 
verdura amb amanida i iogurt sense lactosa

Tallarines sense gluten al pesto, orada al forn 
amb tomata al forn i fruita

Iogurt sense lactosa
Amanida de tonyina, pa sense gluten amb 

tomata i pernil i fruita
Arròs tres delícies, verat al forn amb amanida i 

fruita

Fruita Fruita ECO Iogurt ECO

Truita a la francesa amb canonges i 
olives

Lluç al forn amb enciam ECO i tomata

Fruita ECO

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Consell del mes!

M'agrada molt 
preparar els menús 
per avançat i és un 
hàbit que m'estalvia 
molt de temps, a 
més d'haver de 
netejar molt menys i 
menjar més sa. 
Els diumenges a la 
tarda obro la nevera 
i el rebost i miro què 
hi tinc. Quadro els 
menús amb el que 
dinem a l'escola, per 
a no repetir el 
menjar i després 
preparo els menús 
per a tota la 
setmana. 
Normalment, 
sempre faig una 
crema de verdures, 
bullo pasta o arròs 
(integral!), faig ous 
durs i els guardo ja 
pelats i també cuino 
al forn alguna peça 
de peix, que quan 
me la vull menjar, 
només cal que 
l'escalfi al 
microones. 

Els menús estan revisats per la dietista - nutricionista Cristina Planella Farrugia (CAT020).
El servei inlcou pa i aigua.
El pa serà integral dues vegades a la setmana, el dimecres i el divendres. 



SENSE PORC - MAIG

2
Arròs amb salsa de tomata 

natural
3

Fideuada amb sofregit de ceba i 
verdures

4
Crema de pastanaga, carbassó i 

civada
5

Mongeta, pastanaga, patata i 
pèsol bullit

6

Espaguetis integrals a la 
napolitana amb salsa tomata 

natural a banda
9

Mongeta blanca ECO i patata amb 
un rajolí d'oli d'oliva

10
Menestra de verdures (mongeta 
verda, pastanaga, pèsol i patata)

11
Amanida verda de temporada 

amb formatge i fruits secs
12

Wok de cigrons ECO amb ceba 
caramelitzada i pastanaga

13

Arròs tres delícies natural amb 
pèsol, pastanaga i truita

16
Crema de porros i ceba amb 

crostonets de pa
17

Amanida de pasta amb salmó 
fumat, olives i tomata

18
Bròquil verd, pastanaga i patata 
bullida amb un rajolí d'oli d'oliva

19
Patata i cigrons bullits amb un 

rajolí d'oli d'oliva
20

Puré de patata al forn i formatge 
ratllat a banda

23 Vichyossoise amb pipes 25
Arròs integral amb pèsols, 

pastanaga, mongeta i saltejat 
amb soja

26
Trinxat de patata, col i mongetes 

blanques ECO
27

Menestra de verdures (mongeta 
verda, pastanaga, pèsol i patata)

30 Espirals a l'aroma del pesto 31

Fruita ECO Iogurt ECO
Amanida de tonyina, pa amb tomata i formatge i 

fruita
Arròs tres delícies, verat al forn amb amanida i 

fruita

Humus de cigrons amb bastonets de 
pastanaga

Cuscús al curri, sardines a la planxa amb amanida 
i fruita

Gaspatxo, entrepà d'hamburguesa de vedella, 
tomata i ceba i fruita

Amanida de fruits secs, truita de patates i ceba i 
fruita

Crema de verdures, brotxetes de pollastre i 
verdura amb amanida i iogurt

Tallarines al pesto, orada al forn amb tomata al 
forn i fruita

Truita a la francesa amb canonges i 
olives

Lluç al forn amb enciam ECO i tomata

Truita d'espinacs amb enciam ECO i 
olives

Lluç a la planxa amb canonges i 
pastanaga ratllada

Macarrons amb sofregit de ceba i 
tomata

Peix fresc amb acompanyament
Filet de gall d'indi a la planxa amb 

pebrots i ceba al forn

Fruita Fruita ECO Iogurt ECO Fruita ECO Fruita

Fruita Iogurt ECO Fruita ECO Fruita ECO Fruita ECO
Salmó a la papillote amb patates i verdures i 

fruita
Mongeta i patata amb oli, ous farcits de tonyina i 

olives amb amanida i fruita
Crema de carbassó tèbia, conill a la planxa i 

patata al microones i iogurt
Amanida de quinoa, truita de tonyina amb 

enciam i fruita
Torrada amb escalivada, sèpia a la planxa amb 

tomata amanit i fruita

Crema de verdures, verat a la planxa amb tomata 
amanit i fruita

Cuscús amb verdures, llenguado a la planxa i 
fruita

Endívides farcides de pastanaga ratllada, 
pollastre al forn amb patates i iogurt

Amanida de tomata, formatge fresc i 
hamburguesa de vedella amb pa i fruita

Pa amb tomata, truita de carbassó i ceba amb 
amanida i fruita

Lluç al forn amb enciam ECO i olives
Estofat casolà de llenties ECO amb 

arròs
Filet de pollastre a la planxa amb 

enciam ECO i tomata
Pollastre al forn amb daus de patata i 

salsa de formatge a banda
Truita de carbassó amb enciam ECO i 

cogombre

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 
tomata

Filet de pollastre a la planxa amb 
canonges i cogombre

Lassanya amb bolonyesa de llenties
Arròs a la cassola (amb sofregit de 

ceba i pollastre)
Truita a la francesa amb enciam ECO i 

olives

Fruita Fruita ECO Fruita ECO Iogurt ECO Fruita ECO

Fruita ECO Fruita ECO
Bròquil amb patata, bistec de vedella amb 

pastanaga i fruita
Escalivada amb patates, gall d'indi a la planxa i 

fruita
Timbal d'arròs amb verduretes, salmó a la planxa 

i fruita
Amanida variada amb fruits secs, rap amb patata 

al forn i fruita

FESTIU DIA DE LLIURE 
DISPOSICIÓ

ESCOLA DE 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/ 
638.97.79.50)

Truita de patata i pastanaga amb 
farina de cigró ECO amb enciam ECO i 

tomata

Remenat d'ous amb xampinyons i 
amanida amb enciam ECO i pastanaga

Pit de pollastre a la planxa amb 
amanida d'enciam ECO i olives

Peix fresc amb acompanyament

Fruita Iogurt ECO

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Consell del mes!

M'agrada molt 
preparar els menús 
per avançat i és un 
hàbit que m'estalvia 
molt de temps, a 
més d'haver de 
netejar molt menys 
i menjar més sa. 
Els diumenges a la 
tarda obro la 
nevera i el rebost i 
miro què hi tinc. 
Quadro els menús 
amb el que dinem a 
l'escola, per a no 
repetir el menjar i 
després preparo els 
menús per a tota la 
setmana. 
Normalment, 
sempre faig una 
crema de verdures, 
bullo pasta o arròs 
(integral!), faig ous 
durs i els guardo ja 
pelats i també 
cuino al forn alguna 
peça de peix, que 
quan me la vull 
menjar, només cal 
que l'escalfi al 
microones. 

Els menús estan revisats per la dietista - nutricionista Cristina Planella Farrugia (CAT020).
El servei inlcou pa i aigua.
El pa serà integral dues vegades a la setmana, el dimecres i el divendres. 


