
BASAL - OCTUBRE

Minestra de verdures (pèsol, 
pastanaga, mongeta verda i 

patata)
3 Espirals al pesto 4

Amanida de patata amb pebrot 
vermell, olives verdes i tomata

5
Amanida d'arròs amb tomata, 

enciam i pastanaga
6

Crema de carbassó amb pipes de 
carbassa

7

Espaguetis amb salsa de tomata 
natural i soja texturitzada ECO

10 Crema de carbassó i pastanaga 11 12
Menestra de verdures (patata, 

mongeta, pastanaga i pèsol)
13

Puré de patata al forn amb 
formatge

14

Arròs amb salsa de tomata 
natural

17
Ensaladilla Russa (patata i 

verdura bullida, olives i 
maionesa)

18
Fideuada amb sofregit de ceba i 

verdures
19

Crema de pastanaga, carbassó i 
civada

20
Mongeta, pastanaga, patata i 

pèsol bullit
21

Espaguetis integrals a la 
napolitana amb salsa tomata 

natural a banda
24

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

25
Menestra de verdures (mongeta 
verda, pastanaga, pèsol i patata)

26
Amanida verda de temporada 

amb formatge i fruits secs
27

Wok de cigrons ECO amb ceba 
caramelitzada i pastanaga

28

31

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

FESTIU LOCAL

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 
tomata

Filet de gall d'indi 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 Fruita Iogurt ECO amb fruita triturada natural Fruita

Fruita Fruita Iogurt ECO amb fruita triturada natural Fruita Fruita
Bròquil amb patata, bistec de vedella amb 

pastanaga i fruita
Amanida de tomàquet i olives negres, truita a la 

francesa amb pa amb tomàquet i iogurt
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

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

tomata

Salsitxes de porc al forn amb 
mongetes seques

Truita de verdures amb xampinyons 
saltejats 

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

Peix fresc amb acompanyament

FESTIUFruita Iogurt ECO amb fruita triturada natural Fruita Fruita + Coca casolana de la cuinera
Espinacs saltejats amb panses i pinyons, 

costelles de xai a la brasa i fruita
Amanida de pinya i gambes, truita de patates 

amb pastanaga i iogurt
Amanida de blat amb olives, pastanaga, 

formatge fresc i salmó, pa i fruita
Crema de patata i pastanaga, rap al forn amb 

ceba i fruita

Amanida de tonyina, pa amb tomata i formatge i 
fruita

Arròs tres delícies, verat al forn amb amanida i 
fruita

Amanida de pasta, llenguado a la planxa i fruita
Falses migues de coliflor saltejades amb pernil, 

ou ferrat amb pa i fruita
Puré de patata gratinat, gall d'indi a la planxa 

amb albergínia i fruita

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 
olives

Cigrons ECO amb patata i un rajolí 
d'oli d'oliva

Filet de pollastre arrebossat de la 
cuinera amb xampinyons saltejats 

amb all i julivert

Peix fresc segons mercat i amanida 
d'enciam ECO i pastanaga ratllada

Mandonguilles de llegums amb salsa 
de tomata i pastanaga

Fruita Iogurt ECO amb fruita triturada natural Fruita Fruita Fruita

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 a la francesa amb canonges i 
olives

Lluç al forn amb enciam ECO i tomata
Hamburguesa de vedella a la planxa 

amb enciam ECO i pastanaga
Pernilets de pollastre al forn amb xips

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Consell del mes!

Hola a totes i a tots! 
Ja heu notat que al 
matí ens hem 
d'abrigar? Sempre 
surto de casa amb 
jersei, i per si de cas, 
agafo el meu 
paraigües petit. 

Segur que abans que 
acabi el mes ja hi 
haurà algun dia que 
caldrà agafar l'anorac! 
És per això que avui us 
porto dues propostes 
fàcils, ràpides i 
calentes. 

· Pasta a l'olla: us ve 
de gust un plat de 
pasta, calent i fàcil de 
preparar? Talleu unes 
tomates  cherrys per 
la meitat, ceba a 
juliana i saltegeu-ho 5 
minutets. Afegiu la 
pasta en cru i brou de 
pollastre fins a cobrir-
ho. Deixeu que la 
pasta l'absorbeixi i 
voilà!

· Estofat exprés: Talleu 
tomates cherrys, ceba 
i pastanaga i saltegeu-
ho tot bé. Afegiu la 
llegum que preferiu ja 
cuita i una mica de 
brou de verdures. 
Deixeu-ho bullir uns 
minuts i fet! 

Sabeu què és el millor 
de tot? Que només 
s'embrut una olla!  

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. 
Totes les preparacions que duen salses o gratinat, se serveixen amb la guarnició a banda, i són els propis infants qui escull si en volen i en quina quantitat. 



VEGETARIÀ - OCTUBRE

Minestra de verdures (pèsol, 
pastanaga, mongeta verda i 

patata)
3 Espirals al pesto 4

Amanida de patata amb pebrot 
vermell, olives verdes i tomata

5
Amanida d'arròs amb tomata, 

enciam i pastanaga
6

Crema de carbassó amb pipes de 
carbassa

7

Espaguetis amb salsa de tomata 
natural i soja texturitzada ECO

10 Crema de carbassó i pastanaga 11 12
Menestra de verdures (patata, 

mongeta, pastanaga i pèsol)
13

Puré de patata al forn amb 
formatge

14

Arròs amb salsa de tomata 
natural

17
Ensaladilla Russa (patata i 

verdura bullida, olives i 
maionesa)

18
Fideuada amb sofregit de ceba i 

verdures
19

Crema de pastanaga, carbassó i 
civada

20
Mongeta, pastanaga, patata i 

pèsol bullit
21

Espaguetis integrals a la 
napolitana amb salsa tomata 

natural a banda
24

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

25
Menestra de verdures (mongeta 
verda, pastanaga, pèsol i patata)

26
Amanida verda de temporada 

amb formatge i fruits secs
27

Wok de cigrons ECO amb ceba 
caramelitzada i pastanaga

28

31

Truita a la francesa amb canonges i 
olives

FESTIU

FESTIU LOCAL

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 Fruita Iogurt ECO amb fruita triturada natural Fruita

Fruita Fruita Iogurt ECO amb fruita triturada natural Fruita Fruita

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

tomata

Hamburguesa vegetal amb mongetes 
seques

Truita de verdures amb xampinyons 
saltejats 

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)

Filet de tofu a la planxa amb enciam 
ECO i olives

Cigrons ECO amb patata i un rajolí 
d'oli d'oliva

Daus de tofu arrebossats de la 
cuinera amb xampinyons saltejats 

amb all i julivert

Peix fresc segons mercat i amanida 
d'enciam ECO i pastanaga ratllada

Fruita Iogurt ECO amb fruita triturada natural Fruita Fruita + Coca casolana de la cuinera

Fruita Fruita

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)

Tofu al forn amb enciam ECO i tomata
Hamburguesa de vedella a la planxa 

amb enciam ECO i pastanaga
Llom de seità al forn amb xips

Mandonguilles de llegums amb salsa 
de tomata i pastanaga

Fruita Iogurt ECO amb fruita triturada natural Fruita

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Consell del mes!

Hola a totes i a tots! 
Ja heu notat que al 
matí ens hem 
d'abrigar? Sempre 
surto de casa amb 
jersei, i per si de cas, 
agafo el meu 
paraigües petit. 

Segur que abans que 
acabi el mes ja hi 
haurà algun dia que 
caldrà agafar l'anorac! 
És per això que avui us 
porto dues propostes 
fàcils, ràpides i 
calentes. 

· Pasta a l'olla: us ve 
de gust un plat de 
pasta, calent i fàcil de 
preparar? Talleu unes 
tomates  cherrys per 
la meitat, ceba a 
juliana i saltegeu-ho 5 
minutets. Afegiu la 
pasta en cru i brou de 
pollastre fins a cobrir-
ho. Deixeu que la 
pasta l'absorbeixi i 
voilà!

· Estofat exprés: Talleu 
tomates cherrys, ceba 
i pastanaga i saltegeu-
ho tot bé. Afegiu la 
llegum que preferiu ja 
cuita i una mica de 
brou de verdures. 
Deixeu-ho bullir uns 
minuts i fet! 

Sabeu què és el millor 
de tot? Que només 
s'embrut una olla!  

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. 
Totes les preparacions que duen salses o gratinat, se serveixen amb la guarnició a banda, i són els propis infants qui escull si en volen i en quina quantitat. 



SENSE GLUTEN - OCTUBRE

Minestra de verdures (pèsol, 
pastanaga, mongeta verda i 

patata)
3 Espirals sense gluten al pesto 4

Amanida de patata amb pebrot 
vermell, olives verdes i tomata

5
Amanida d'arròs amb tomata, 

enciam i pastanaga
6

Crema de carbassó amb pipes de 
carbassa

7

Espaguetis sense gluten amb 
salsa de tomata natural i soja 

texturitzada ECO
10 Crema de carbassó i pastanaga 11 12

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

13
Puré de patata al forn amb 

formatge
14

Arròs amb salsa de tomata 
natural

17
Ensaladilla Russa (patata i 

verdura bullida, olives i 
maionesa)

18
Fideuada sense gluten amb 
sofregit de ceba i verdures

19
Crema de pastanaga, carbassó i 

civada
20

Mongeta, pastanaga, patata i 
pèsol bullit

21

Espaguetis integrals sense gluten 
a la napolitana amb salsa tomata 

natural a banda
24

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

25
Menestra de verdures (mongeta 
verda, pastanaga, pèsol i patata)

26
Amanida verda de temporada 

amb formatge i fruits secs
27

Wok de cigrons ECO amb ceba 
caramelitzada i pastanaga

28

31

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

FESTIU LOCAL

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 
tomata

Filet de gall d'indi 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 Fruita Iogurt ECO amb fruita triturada natural Fruita

Fruita Fruita Iogurt ECO amb fruita triturada natural Fruita Fruita
Bròquil amb patata, bistec de vedella amb 

pastanaga i fruita

Amanida de tomàquet i olives negres, truita a la 
francesa amb pa sense gluten amb tomàquet i 

iogurt

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

Espinacs saltejats amb panses i pinyons, 
costelles de xai a la brasa i fruita

Amanida de pinya i gambes, truita de patates 
amb pastanaga i iogurt

Amanida de blat amb olives, pastanaga, 
formatge fresc i salmó, pa i fruita

Crema de patata i pastanaga, rap al forn amb 
ceba i fruita

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

tomata

Salsitxes de porc al forn amb 
mongetes seques

Truita de verdures amb xampinyons 
saltejats 

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

Peix fresc amb acompanyament

FESTIU

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 
olives

Cigrons ECO amb patata i un rajolí 
d'oli d'oliva

Filet de pollastre arrebossatsense 
gluten de la cuinera amb xampinyons 

saltejats amb all i julivert

Peix fresc segons mercat i amanida 
d'enciam ECO i pastanaga ratllada

Fruita Iogurt ECO amb fruita triturada natural Fruita Fruita + Coca casolana de la cuinera

Fruita Fruita Fruita
Amanida de tonyina, pa sense gluten amb 

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

fruita
Amanida de pasta sense gluten, llenguado a la 

planxa i fruita
Falses migues de coliflor saltejades amb pernil, 

ou ferrat amb pa sense gluten i fruita
Puré de patata gratinat, gall d'indi a la planxa 

amb albergínia i fruita

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 a la francesa amb canonges i 
olives

Lluç al forn amb enciam ECO i tomata
Hamburguesa de vedella a la planxa 

amb enciam ECO i pastanaga
Pernilets de pollastre al forn amb xips

Mandonguilles de llegums amb salsa 
de tomata i pastanaga

Fruita Iogurt ECO amb fruita triturada natural

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Consell del mes!

Hola a totes i a tots! 
Ja heu notat que al 
matí ens hem 
d'abrigar? Sempre 
surto de casa amb 
jersei, i per si de cas, 
agafo el meu 
paraigües petit. 

Segur que abans que 
acabi el mes ja hi 
haurà algun dia que 
caldrà agafar l'anorac! 
És per això que avui us 
porto dues propostes 
fàcils, ràpides i 
calentes. 

· Pasta a l'olla: us ve 
de gust un plat de 
pasta, calent i fàcil de 
preparar? Talleu unes 
tomates  cherrys per 
la meitat, ceba a 
juliana i saltegeu-ho 5 
minutets. Afegiu la 
pasta en cru i brou de 
pollastre fins a cobrir-
ho. Deixeu que la 
pasta l'absorbeixi i 
voilà!

· Estofat exprés: Talleu 
tomates cherrys, ceba 
i pastanaga i saltegeu-
ho tot bé. Afegiu la 
llegum que preferiu ja 
cuita i una mica de 
brou de verdures. 
Deixeu-ho bullir uns 
minuts i fet! 

Sabeu què és el millor 
de tot? Que només 
s'embrut una olla!  

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. 
Totes les preparacions que duen salses o gratinat, se serveixen amb la guarnició a banda, i són els propis infants qui escull si en volen i en quina quantitat. 



SENSE LACTOSA - OCTUBRE

Minestra de verdures (pèsol, 
pastanaga, mongeta verda i 

patata)
3 Espirals al pesto 4

Amanida de patata amb pebrot 
vermell, olives verdes i tomata

5
Amanida d'arròs amb tomata, 

enciam i pastanaga
6

Crema de carbassó amb pipes de 
carbassa

7

Espaguetis amb salsa de tomata 
natural i soja texturitzada ECO

10 Crema de carbassó i pastanaga 11 12
Menestra de verdures (patata, 

mongeta, pastanaga i pèsol)
13

Puré de patata al forn amb 
formatge

14

Arròs amb salsa de tomata 
natural

17
Ensaladilla Russa (patata i 

verdura bullida, olives i 
maionesa sense lactosa)

18
Fideuada amb sofregit de ceba i 

verdures
19

Crema de pastanaga, carbassó i 
civada

20
Mongeta, pastanaga, patata i 

pèsol bullit
21

Espaguetis integrals a la 
napolitana amb salsa tomata 

natural a banda
24

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

25
Menestra de verdures (mongeta 
verda, pastanaga, pèsol i patata)

26
Amanida verda de temporada 
amb formatge sense lactosa i 

fruits secs
27

Wok de cigrons ECO amb ceba 
caramelitzada i pastanaga

28

31

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

FESTIU LOCAL

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 
tomata

Filet de gall d'indi 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 Fruita Iogurt sense lacotsa Fruita

Fruita Fruita Iogurt sense lacotsa Fruita Fruita
Bròquil amb patata, bistec de vedella amb 

pastanaga i fruita
Amanida de tomàquet i olives negres, truita a la 

francesa amb pa amb tomàquet i iogurt
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

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

tomata

Salsitxes de porc al forn amb 
mongetes seques

Truita de verdures amb xampinyons 
saltejats 

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

Peix fresc amb acompanyament

FESTIUFruita Iogurt sense lacotsa Fruita Fruita + Coca casolana de la cuinera
Espinacs saltejats amb panses i pinyons, 

costelles de xai a la brasa i fruita
Amanida de pinya i gambes, truita de patates 

amb pastanaga i fruita
Amanida de blat amb olives, pastanaga, 

formatge fresc i salmó, pa i fruita
Crema de patata i pastanaga, rap al forn amb 

ceba i fruita

Amanida de tonyina, pa amb tomata i formatge 
sense lactosa i fruita

Arròs tres delícies, verat al forn amb amanida i 
fruita

Amanida de pasta, llenguado a la planxa i fruita
Falses migues de coliflor saltejades amb pernil, 

ou ferrat amb pa i fruita
Puré de patata gratinat, gall d'indi a la planxa 

amb albergínia i fruita

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 
olives

Cigrons ECO amb patata i un rajolí 
d'oli d'oliva

Filet de pollastre arrebossat de la 
cuinera amb xampinyons saltejats 

amb all i julivert

Peix fresc segons mercat i amanida 
d'enciam ECO i pastanaga ratllada

Mandonguilles de llegums amb salsa 
de tomata i pastanaga

Fruita Iogurt sense lacotsa Fruita Fruita Fruita

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 a la francesa amb canonges i 
olives

Lluç al forn amb enciam ECO i tomata
Hamburguesa de vedella a la planxa 

amb enciam ECO i pastanaga
Pernilets de pollastre al forn amb xips

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Consell del mes!

Hola a totes i a tots! 
Ja heu notat que al 
matí ens hem 
d'abrigar? Sempre 
surto de casa amb 
jersei, i per si de cas, 
agafo el meu 
paraigües petit. 

Segur que abans que 
acabi el mes ja hi 
haurà algun dia que 
caldrà agafar l'anorac! 
És per això que avui us 
porto dues propostes 
fàcils, ràpides i 
calentes. 

· Pasta a l'olla: us ve 
de gust un plat de 
pasta, calent i fàcil de 
preparar? Talleu unes 
tomates  cherrys per 
la meitat, ceba a 
juliana i saltegeu-ho 5 
minutets. Afegiu la 
pasta en cru i brou de 
pollastre fins a cobrir-
ho. Deixeu que la 
pasta l'absorbeixi i 
voilà!

· Estofat exprés: Talleu 
tomates cherrys, ceba 
i pastanaga i saltegeu-
ho tot bé. Afegiu la 
llegum que preferiu ja 
cuita i una mica de 
brou de verdures. 
Deixeu-ho bullir uns 
minuts i fet! 

Sabeu què és el millor 
de tot? Que només 
s'embrut una olla!  

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. 
Totes les preparacions que duen salses o gratinat, se serveixen amb la guarnició a banda, i són els propis infants qui escull si en volen i en quina quantitat. 



SENSE GLUTEN NI LACTOSA - OCTUBRE

Minestra de verdures (pèsol, 
pastanaga, mongeta verda i 

patata)
3 Espirals s/gluten al pesto 4

Amanida de patata amb pebrot 
vermell, olives verdes i tomata

5
Amanida d'arròs amb tomata, 

enciam i pastanaga
6

Crema de carbassó sense lactosa 
amb pipes de carbassa

7

Espaguetis sense gluten amb 
salsa de tomata natural i soja 

texturitzada ECO
10 Crema de carbassó i pastanaga 11 12

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

13
Puré de patata al forn amb 

formatge sense lactosa
14

Arròs amb salsa de tomata 
natural

17
Ensaladilla Russa (patata i 

verdura bullida, olives i 
maionesa sense lactosa)

18
Fideuada sense gluten amb 
sofregit de ceba i verdures

19
Crema de pastanaga, carbassó i 

civada
20

Mongeta, pastanaga, patata i 
pèsol bullit

21

Espaguetis integrals a la 
napolitana amb salsa tomata 

natural a banda
24

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

25
Menestra de verdures (mongeta 
verda, pastanaga, pèsol i patata)

26
Amanida verda de temporada 
amb formatge sense lactosa i 

fruits secs
27

Wok de cigrons ECO amb ceba 
caramelitzada i pastanaga

28

31

FESTIU

FESTIU LOCAL

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 a la francesa amb canonges i 
olives

Lluç al forn amb enciam ECO i tomata
Hamburguesa de vedella a la planxa 

amb enciam ECO i pastanaga
Pernilets de pollastre al forn amb xips

Mandonguilles de llegums amb salsa 
de tomata i pastanaga

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

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

fruita
Amanida de pasta sense gluten, llenguado a la 

planxa i fruita
Falses migues de coliflor saltejades amb pernil, 

ou ferrat amb pa i fruita
Puré de patata gratinat, gall d'indi a la planxa 

amb albergínia i fruita

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 
olives

Cigrons ECO amb patata i un rajolí 
d'oli d'oliva

Filet de pollastre arrebossat de la 
cuinera amb xampinyons saltejats 

amb all i julivert

Peix fresc segons mercat i amanida 
d'enciam ECO i pastanaga ratllada

Fruita Iogurt sense lactosa Fruita Fruita + Coca casolana de la cuinera
Espinacs saltejats amb panses i pinyons, 

costelles de xai a la brasa i fruita
Amanida de pinya i gambes, truita de patates 

amb pastanaga i fruita
Amanida de blat sense gluten amb olives, 

pastanaga, formatge fresc i salmó, pa i fruita
Crema de patata i pastanaga, rap al forn amb 

ceba i fruita

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

tomata

Salsitxes de porc al forn amb 
mongetes seques

Truita de verdures amb xampinyons 
saltejats 

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

Peix fresc amb acompanyament

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

pastanaga i fruita

Amanida de tomàquet i olives negres, truita a la 
francesa amb pa amb tomàquet i iogurt sense 

lactosa

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

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 
tomata

Filet de gall d'indi 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
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

Fruita Fruita Fruita

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Consell del mes!

Hola a totes i a tots! 
Ja heu notat que al 
matí ens hem 
d'abrigar? Sempre 
surto de casa amb 
jersei, i per si de cas, 
agafo el meu 
paraigües petit. 

Segur que abans que 
acabi el mes ja hi 
haurà algun dia que 
caldrà agafar l'anorac! 
És per això que avui us 
porto dues propostes 
fàcils, ràpides i 
calentes. 

· Pasta a l'olla: us ve de 
gust un plat de pasta, 
calent i fàcil de 
preparar? Talleu unes 
tomates  cherrys per la 
meitat, ceba a juliana i 
saltegeu-ho 5 
minutets. Afegiu la 
pasta en cru i brou de 
pollastre fins a cobrir-
ho. Deixeu que la 
pasta l'absorbeixi i 
voilà!

· Estofat exprés: Talleu 
tomates cherrys, ceba 
i pastanaga i saltegeu-
ho tot bé. Afegiu la 
llegum que preferiu ja 
cuita i una mica de 
brou de verdures. 
Deixeu-ho bullir uns 
minuts i fet! 

Sabeu què és el millor 
de tot? Que només 
s'embrut una olla!  

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. 
Totes les preparacions que duen salses o gratinat, se serveixen amb la guarnició a banda, i són els propis infants qui escull si en volen i en quina quantitat. 



SENSE PORC - OCTUBRE

Minestra de verdures (pèsol, 
pastanaga, mongeta verda i 

patata)
3 Espirals al pesto 4

Amanida de patata amb pebrot 
vermell, olives verdes i tomata

5
Amanida d'arròs amb tomata, 

enciam i pastanaga
6

Crema de carbassó amb pipes de 
carbassa

7

Espaguetis amb salsa de tomata 
natural i soja texturitzada ECO

10 Crema de carbassó i pastanaga 11 12
Menestra de verdures (patata, 

mongeta, pastanaga i pèsol)
13

Puré de patata al forn amb 
formatge

14

Arròs amb salsa de tomata 
natural

17
Ensaladilla Russa (patata i 

verdura bullida, olives i 
maionesa)

18
Fideuada amb sofregit de ceba i 

verdures
19

Crema de pastanaga, carbassó i 
civada

20
Mongeta, pastanaga, patata i 

pèsol bullit
21

Espaguetis integrals a la 
napolitana amb salsa tomata 

natural a banda
24

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

25
Menestra de verdures (mongeta 
verda, pastanaga, pèsol i patata)

26
Amanida verda de temporada 

amb formatge i fruits secs
27

Wok de cigrons ECO amb ceba 
caramelitzada i pastanaga

28

31

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

FESTIU LOCAL

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 
tomata

Filet de gall d'indi 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 Fruita Iogurt ECO amb fruita triturada natural Fruita

Fruita Fruita Iogurt ECO amb fruita triturada natural Fruita Fruita
Bròquil amb patata, bistec de vedella amb 

pastanaga i fruita
Amanida de tomàquet i olives negres, truita a la 

francesa amb pa amb tomàquet i iogurt
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

Espinacs saltejats amb panses i pinyons, 
costelles de xai a la brasa i fruita

Amanida de pinya i gambes, truita de patates 
amb pastanaga i iogurt

Amanida de blat amb olives, pastanaga, 
formatge fresc i salmó, pa i fruita

Crema de patata i pastanaga, rap al forn amb 
ceba i fruita

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

tomata

Salsitxes de pollastre al forn amb 
mongetes seques

Truita de verdures amb xampinyons 
saltejats 

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

Peix fresc amb acompanyament

FESTIU

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 
olives

Cigrons ECO amb patata i un rajolí 
d'oli d'oliva

Filet de pollastre arrebossat de la 
cuinera amb xampinyons saltejats 

amb all i julivert

Peix fresc segons mercat i amanida 
d'enciam ECO i pastanaga ratllada

Fruita Iogurt ECO amb fruita triturada natural Fruita Fruita + Coca casolana de la cuinera

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

fruita
Arròs tres delícies, verat al forn amb amanida i 

fruita
Amanida de pasta, llenguado a la planxa i fruita

Falses migues de coliflor saltejades amb pernil, 
ou ferrat amb pa i fruita

Puré de patata gratinat, gall d'indi a la planxa 
amb albergínia i fruita

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 a la francesa amb canonges i 
olives

Lluç al forn amb enciam ECO i tomata
Hamburguesa de vedella a la planxa 

amb enciam ECO i pastanaga
Pernilets de pollastre al forn amb xips

Mandonguilles de llegums amb salsa 
de tomata i pastanaga

Fruita Iogurt ECO amb fruita triturada natural

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Consell del mes!

Hola a totes i a tots! 
Ja heu notat que al 
matí ens hem 
d'abrigar? Sempre 
surto de casa amb 
jersei, i per si de cas, 
agafo el meu 
paraigües petit. 

Segur que abans que 
acabi el mes ja hi 
haurà algun dia que 
caldrà agafar l'anorac! 
És per això que avui us 
porto dues propostes 
fàcils, ràpides i 
calentes. 

· Pasta a l'olla: us ve 
de gust un plat de 
pasta, calent i fàcil de 
preparar? Talleu unes 
tomates  cherrys per 
la meitat, ceba a 
juliana i saltegeu-ho 5 
minutets. Afegiu la 
pasta en cru i brou de 
pollastre fins a cobrir-
ho. Deixeu que la 
pasta l'absorbeixi i 
voilà!

· Estofat exprés: Talleu 
tomates cherrys, ceba 
i pastanaga i saltegeu-
ho tot bé. Afegiu la 
llegum que preferiu ja 
cuita i una mica de 
brou de verdures. 
Deixeu-ho bullir uns 
minuts i fet! 

Sabeu què és el millor 
de tot? Que només 
s'embrut una olla!  

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. 
Totes les preparacions que duen salses o gratinat, se serveixen amb la guarnició a banda, i són els propis infants qui escull si en volen i en quina quantitat. 


