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MENÚ ESCOLAR. DESEMBRE 2020 
 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  1 2 3 4 5 6 

1r 

 
Paella de peix Macarrons amb 

salsa de tomà-
quet 

Cigrons estofats 
amb verdures 

"Trinxat" (col, pa-
tata i bacó) 

  

2n 

 
Pernilets de po-
llastre al forn amb 
amanida d'en-
ciam i blat de 
moro 

Salmó al forn 
amb salsa de por-
ros 

Cinta de llom a la 
planxa amb ama-
nida d'enciams 
variats 

Pit de gall dindi 
empanat amb 
amanida de to-
màquet i blat de 
moro   

 

 
Fruita del temps Fruita del temps Iogurt sabors vari-

ats 
Fruita del temps 

  
 7 8 9 10 11 12 13 

1r 

  
Llenties ECO es-
tofades amb ver-
duretes 

Arròs amb salsa 
de tomàquet 

Sopa de brou 
amb fideus inte-
grals   

2n 

FESTA FESTA Truita de patata o 
remenat de pernil 
dolç amb ama-
nida de tomàquet 
natural i olives 

Contra cuixa de 
pollastre al forn 
amb enciam i 
pastanaga 

Estofat de vedella 
amb salsa jardi-
nera i daus de pa-
tata 

  
 

  
Fruita del temps Iogurt La Fageda Fruita del temps   

 14 15 16 17 18 19 20 

1r 

Macarrons a la 
bolonyesa 

Mongeta verda 
amb patata 

Cigrons amb xoriç Crema de car-
bassa amb rostes 
de pa 

Arròs tres delícies 
(truita, pernil dolç 
i pèsols) 

  

2n 

Llom a la planxa 
amb amanida 
d'enciam 

Raves de calamar 
arrebossades 
amb amanida 

Pernilets de po-
llastre al forn amb 
daus de poma 

Truita d'espinacs 
amb enciam i oli-
ves 

Lluç al forn amb 
picada d'all i juli-
vert amb amanida 
de tomàquet i 
blat de moro 

  

 

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt sabors vari-
ats 

Fruita del temps 

  
 21 22 23 24 25 26 27 

1r 

Sopa de brou 
amb pasta de ga-
let 

    

  

2n 

Pollastre rostit 
amb prunes i 
fruits secs 

FESTA FESTA FESTA FESTA 

  

 

Torrons (xocolata 
amb arròs) 

    

  
 28 29 30 31    

1r 

    

   

2n 

FESTA FESTA FESTA FESTA 
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MENÚ BRESSOL. DESEMBRE 2020 
 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  1 2 3 4 5 6 

1r 

 
Arròs amb verdu-
res 

Macarrons amb 
salsa de tomà-
quet 

Cigrons estofats 
amb verdures 

Col amb patata 
saltejada 

  

2n  

Pernilets de po-
llastre al forn amb 
amanida d'en-
ciam i blat de 
moro 

Lluç al forn amb 
salsa de porros 

Cinta de llom a la 
planxa amb ama-
nida d'enciam 

Pit de gall dindi 
empanat amb 
amanida de to-
màquet 

  
 

 
Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps   

 7 8 9 10 11 12 13 

1r 

  
Llenties ECO es-
tofades amb ver-
duretes 

Arròs amb salsa 
de tomàquet 

Sopa de brou 
amb fideus inte-
grals   

2n 

FESTA FESTA Truita de patata o 
remenat de pernil 
dolç amb ama-
nida de tomàquet 

Contra cuixa de 
pollastre al forn 
amb pastanaga 
ratllada 

Estofat de vedella 
amb salsa jardi-
nera i daus de pa-
tata 

  
 

  
Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps   

 14 15 16 17 18 19 20 

1r 

Macarrons a la 
bolonyesa 

Mongeta verda 
amb patata 

Cigrons amb ver-
dures 

Crema de car-
bassa amb rostes 
de pa 

Arròs tres delícies 
(truita, pernil dolç 
i pèsols) 

  

2n 

Llom a la planxa 
amb amanida 
d'enciam 

Raves de calamar 
arrebossades 
amb tomàquet 
amanit 

Pernilets de po-
llastre al forn amb 
daus de poma 

Truita d'espinacs 
amb enciam 

Lluç al forn amb 
picada d'all i juli-
vert amb pasta-
naga ratllada 

  
 Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps   
 21 22 23 24 25 26 27 

1r 

Sopa de brou 
amb pasta de ga-
let 

    

  

2n 

Pollastre rostit 
amb ceba 

FESTA FESTA FESTA FESTA 

  

 

Làctic / Torrons 
(xocolata amb ar-
ròs) 

    

  
 28 29 30 31    

1r 

    

   

2n 

FESTA FESTA FESTA FESTA 
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MENÚ TRITURAT. DESEMBRE 2020 
 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  1 2 3 4 5 6 

1r 

 
Triturat de car-
bassó, patata i 
porro amb pollas-
tre 

Triturat de mon-
geta verda, ceba i 
pastanaga amb 
peix 

Triturat de ceba, 
patata i pasta-
naga amb vedella 

Triturat de car-
bassa, patata i 
porro amb gall 
dindi   

 

 
Triturat de fruites Triturat de fruites Iogurt natural La 

Fageda 
Triturat de fruites 

  
 7 8 9 10 11 12 13 

1r 

FESTA FESTA Triturat de car-
bassó, porro i 
pastanaga amb 
peix 

Triturat de car-
bassa, patata i 
porro amb pollas-
tre 

Triturat de mon-
geta verda, patata 
i ceba amb vede-
lla 

  

 

  
Triturat de fruites Iogurt natural La 

Fageda 
Triturat de fruites 

  
 14 15 16 17 18 19 20 

1r 

Triturat de pasta-
naga, patata i 
ceba amb gall 
dindi 

Triturat de mon-
geta verda, porro 
i pastanaga amb 
peix 

Triturat de car-
bassó, patata i 
ceba amb pollas-
tre 

Triturat de car-
bassa, patata i 
pastanaga amb 
vedella 

Triturat de patata, 
porro i pastanaga 
amb peix 

  

 

Triturat de fruites Triturat de fruites Triturat de fruites Iogurt natural La 
Fageda 

Triturat de fruites 

  
 21 22 23 24 25 26 27 

1r 

Triturat de mon-
geta verda, patata 
i pastranaga amb 
pollastre 

FESTA FESTA FESTA FESTA 

  
 Triturat de fruites 

    
  

 28 29 30 31    

1r 

FESTA FESTA FESTA FESTA 
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MENÚ SENSE GLUTEN. DESEMBRE 2020 
 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  1 2 3 4 5 6 

1r 

 
Paella de peix Macarrons sense 

gluten amb salsa 
de tomàquet 

Cigrons estofats 
amb verdures 

Col amb patata 
saltejada 

  

2n 

 
Pernilets de po-
llastre al forn amb 
amanida d'en-
ciam i blat de 
moro 

Salmó al forn 
amb salsa de por-
ros 

Cinta de llom a la 
planxa amb ama-
nida d'enciams 
variats 

Pit de gall dindi a 
la planxa amb 
amanida de to-
màquet i blat de 
moro   

 

 
Fruita del temps Fruita del temps Iogurt sabors vari-

ats 
Fruita del temps 

  
 7 8 9 10 11 12 13 

1r 

  
Crema de car-
bassó 

Arròs amb salsa 
de tomàquet 

Sopa de brou 
amb fideus sense 
gluten   

2n 

FESTA FESTA Truita de patata o 
remenat d'ou 
amb amanida de 
tomàquet natural 
i olives 

Contra cuixa de 
pollastre al forn 
amb enciam i 
pastanaga 

Estofat de vedella 
amb salsa jardi-
nera i daus de pa-
tata 

  
 

  
Fruita del temps Iogurt La Fageda Fruita del temps   

 14 15 16 17 18 19 20 

1r 

Macarrons sense 
gluten a la bolo-
nyesa 

Mongeta verda 
amb patata 

Cigrons amb ver-
dures 

Crema de car-
bassa 

Arròs saltejat amb 
xampinyons 

  

2n 

Llom a la planxa 
amb amanida 
d'enciam 

Calamar a la 
planxa  amb ama-
nida 

Pernilets de po-
llastre al forn amb 
daus de poma 

Truita d'espinacs 
amb enciam i oli-
ves 

Lluç al forn amb 
picada d'all i juli-
vert amb amanida 
de tomàquet i 
blat de moro 

  

 

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt sabors vari-
ats 

Fruita del temps 

  
 21 22 23 24 25 26 27 

1r 

Sopa de brou 
amb pasta sense 
gluten 

    

  

2n 

Pollastre rostit 
amb prunes i 
fruits secs 

FESTA FESTA FESTA FESTA 

  
 Làctic 

    
  

 28 29 30 31    

1r 

    

   

2n 

FESTA FESTA FESTA FESTA 
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MENÚ SENSE LACTOSA. DESEMBRE 2020 
 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  1 2 3 4 5 6 

1r 

 
Paella de peix Macarrons amb 

salsa de tomà-
quet 

Cigrons estofats 
amb verdures 

Col amb patata 
saltejada 

  

2n 

 
Pernilets de po-
llastre al forn amb 
amanida d'en-
ciam i blat de 
moro 

Salmó al forn 
amb salsa de por-
ros 

Cinta de llom a la 
planxa amb ama-
nida d'enciams 
variats 

Pit de gall dindi 
empanat amb 
amanida de to-
màquet i blat de 
moro   

 

 
Fruita del temps Fruita del temps Iogurt sense lac-

tosa o de soja 
Fruita del temps 

  
 7 8 9 10 11 12 13 

1r 

  
Llenties ECO es-
tofades amb ver-
duretes 

Arròs amb salsa 
de tomàquet 

Sopa de brou de 
verdures amb fi-
deus integrals   

2n 

FESTA FESTA Truita de patata o 
remenat d'ou 
amb amanida de 
tomàquet natural 
i olives 

Contra cuixa de 
pollastre al forn 
amb enciam i 
pastanaga 

Lluç a la planxa 
amb amanida de 
tomàquet i olives 

  

 

  
Fruita del temps Iogurt sense lac-

tosa o de soja 
Fruita del temps 

  
 14 15 16 17 18 19 20 

1r 

Macarrons amb 
salsa de tomà-
quet 

Mongeta verda 
amb patata 

Cigrons amb ver-
dures 

Crema de car-
bassa (sense làc-
tics) amb rostes 
de pa 

Arròs saltejat amb 
xampinyons 

  

2n 

Llom a la planxa 
amb amanida 
d'enciam 

Raves de calamar 
arrebossades 
amb amanida 

Pernilets de po-
llastre al forn amb 
daus de poma 

Truita d'espinacs 
amb enciam i oli-
ves 

Lluç al forn amb 
picada d'all i juli-
vert amb amanida 
de tomàquet i 
blat de moro 

  

 
Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt sense lac-

tosa o de soja 
Fruita del temps 

  
 21 22 23 24 25 26 27 

1r 

Sopa de brou de 
verdures amb 
pasta de galet 

    

  

2n 

Pollastre rostit 
amb prunes i 
fruits secs 

FESTA FESTA FESTA FESTA 

  

 

Làctic de soja o 
sense lactosa 

    

  
 28 29 30 31    

1r 

FESTA FESTA FESTA FESTA 

   

2n 

FESTA FESTA FESTA FESTA 

   
 


