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FESTIU

 1 Cereals que continguin gluten: blat, sègol, ordi, civada, espelta, kamut o les seves 
varietats híbrides i productes derivats.  2 Crustàcis i productes a base de crustàcis.
 3  Ous i productes a base d’ou.  4  Peix i productes a base de peix. 
 5 Cacauets i productes a base de cacauets.  6  Soja i productes a base de soja.
 7 Llet i els seus derivats (inclosa la lactosa).  8 Fruita de clofolla: ametlles, avellanes, nous, 
anacards, pacanes, nous de Brasil, festucs, macadàmies i productes derivats.
 9 Api i productes derivats.  10 Mostassa i productes derivats. 
 11 Llavors de sèsam i productes a abse de llavors de sèsam.  12 Anhíbrid sulfurós i sul� ts 
en concentracions superiors a 10mg/kg o 10ml/l expressat com a SO2  13 Tramussos i 
productes a base de tramussos.  14 Mol·luscs i productes a base de mol·luscs.A
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ELS ESSENCIALS 
DEL MÉS

RUCA • Ceba tendra • Faves
Bledes • PATATES • FONOLL

llima • kiwi • nespres
remolatxa • CARXOFES

-Verdures saltades amb quinoa i salsa 
de soja 
-Braó al forn amb amanida 
-Peça de fruita de temporada

-Mongetes caldoses amb pastanaga 
-Llagostins arrebossats amb coco 
-Peça de fruita de temporada

-Carbassó al forn 
-Hamburguesa vegetal amb amanida 
-Peça de fruita de temporada

-Arròs tres verdures 
-Remenat d'ou amb patates i ceba 
-Mató amb mel

-Galets amb verdures triturades 
-Gall dindi amb mostassa 
-Peça de fruita de temporada

-Rissoto d'espàrrecs verds 
-Filet de gall a la llimona amb amanida 
-Iogurt natural

 -Espirals al pesto d'espinacs 
-Escalopins de vedella amb amanida 
-Peça de fruita de temporada                     

-Verdures rostides amb patata 
- Cigrons saltats amb bulgur 
-Peça de fruita de temporada

-Amanida caprese 
-Paninis al gust 
-Iogurt Natural: La Selvatana (7)

-Crema de remolatxa i poma 
-Salsixtes de porc 
-Peça de fruita de temporada

-Arròs al forn de verdures, bacallà i sípia 
-Amanida variada 
-Peça de fruita de temporada

-Espaguetis amb carbassó i pebrot 
-Truita de pernil amb amanida 
-Kèfir

-Empedrat de mongeta blanca amb 
tomàquet, pastanaga, olives i fajol. 
-Peça de fruita de temporada

.Verdures amb salsa romesco 
-Pollastre a l'ast amb patata 
-Peça de fruita de temporada

lolaangladamenjador@gmail.com

administracio@ambitescola.cat

665 080 186



ELS ESSENCIALS 
DEL MÉS
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GASTRONOMIA AUSTRALIANA

-Crema d'espinacs amb crostons de pa 
(1). 
-Macarrons amb bolonyesa de llenties 
(1) 
-Peça de fruita de temporada

-Arròs amb carxofes 
-Hamburguesa vegetal amb enciam i 
olives. (1,3,6,7,9,10,12) 
-Iogurt natural: La Selvatana (7)

-Cigrons estofats amb verduretes. 
-Ous gratinats amb beixamel amb 
pastanaga i col lombarda. (3,7) 
-Peça de fruita de temporada

-Sopa vegetal amb mil i sofregit de 
verdures (9) 
-Cigrons amb pistó. 
-Peça de fruita de temporada

-Coliflor amb patata i beixamel (7) 
-Truita francesa amb enciam i api (3,9) 
-Peça de fruita de temporada

-Bròquil amb patates 
-Mongetes seques amb arròs 
-Peça de fruita de temporada

-Llenties estofades 
-Truita de patates amb enciam i 
tomàquet. (3) 
-Peça de fruita de temporada                     

-Paella de verdures 
-Hamburguesa vegetal amb pastanaga i 
blat de moro. (1,3,6,7,9,10,12) 
-Peça de fruita de temporada

MENÚ SANT JORDI 
-Sopa vegetal de lletres (1,9) 
-Ous al forn gratinats amb tomàquet 
amb col lombarda i olives (3,7) 
-Iogurt Natural: La Selvatana (7)

- Fideuà de mongetes seques (1) 
-Amanida variada completa. 
-Peça de fruita de temporada

-Cigrons amb samfaina 
-Truita de formatge amb enciam i ceba. 
(3,7) 
-Peça de fruita de temporada

-Crema de verdures de temporada 
-Hamburguesa vegetal amb enciam i 
tomàquet (1,3,6,7,9,10,12) 
-Peça de fruita de temporada

-Arròs integral amb tomàquet i ceba. 
-Truita francesa amb col lombarda i api. 
(3). 
-Peça de fruita de temporada

GASTRONOMIA HAWAIANA

lolaangladamenjador@gmail.com

administracio@ambitescola.cat

665 080 186
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GASTRONOMIA AUSTRALIANA

-Crema d'espinacs amb crostons de pa 
(1). 
-Macarrons amb bolonyesa de llenties 
(1) 
-Peça de fruita de temporada

-Arròs amb carxofes 
-Pernilets de pollastre al forn amb 
enciam i olives. 
-Iogurt natural: La Selvatana (7)

-Cigrons estofats amb verduretes. 
-Ous gratinats amb beixamel amb 
pastanaga i col lombarda. (3,7) 
-Peça de fruita de temporada

-Sopa vegetal amb mil i sofregit de 
verdures (9) 
-Carn magra de porc  a l'allet amb 
tomàquet i ceba. 
-Peça de fruita de temporada

-Coliflor amb patata i beixamel (7) 
-Abadejo Salvatge d'Alaska amb  all i 
julivert amb enciam i api (4,9) 
-Peça de fruita de temporada

-Bròquil amb patates 
-Pollastre al forn amb compota de poma 
-Peça de fruita de temporada

-Llenties estofades 
-Truita de patates amb enciam i 
tomàquet. (3) 
-Peça de fruita de temporada                     

-Paella de verdures 
-Bacallà a l'allada amb pastanaga i blat 
de moro. (4) 
-Peça de fruita de temporada

MENÚ SANT JORDI 
-Sopa d'au de lletres (1,9) 
-Llibrets de llom casolans amb col 
lombarda i olives (1,3,7) 
-Iogurt Natural: La Selvatana (7)

- Fideuà de peix (1,4,14) 
-Amanida variada completa. 
-Peça de fruita de temporada

-Cigrons amb samfaina 
-Truita de formatge amb enciam i ceba. 
(3,7) 
-Peça de fruita de temporada

-Crema de verdures de temporada 
-Contracuixa de pollastre al forn a la 
taronja amb enciam i tomàquet 
-Peça de fruita de temporada

-Arròs integral amb tomàquet i ceba. 
-Lluç arrebossat amb col lombarda i api. 
(3,4). 
-Peça de fruita de temporada

GASTRONOMIA HAWAIANA

lolaangladamenjador@gmail.com

administracio@ambitescola.cat

665 080 186
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ELS ESSENCIALS 
DEL MÉS

RUCA • Ceba tendra • Faves
Bledes • PATATES • FONOLL

llima • kiwi • nespres
remolatxa • CARXOFES

GASTRONOMIA AUSTRALIANA

-Crema d'espinacs amb crostons de pa 
(1). 
-Macarrons amb bolonyesa de llenties 
(1) 
-Peça de fruita de temporada

-Arròs amb carxofes 
-Pernilets de pollastre al forn amb 
enciam i olives. 
-Iogurt natural: La Selvatana (7)

-Cigrons estofats amb verduretes. 
-Peix al forn amb pastanaga i col 
lombarda. (4) 
-Peça de fruita de temporada

-Sopa vegetal amb mil i sofregit de 
verdures (9) 
-Carn magra de vedella amb allet amb 
tomàquet i ceba. 
-Peça de fruita de temporada

-Coliflor amb patata i beixamel (7) 
-Abadejo Salvatge d'Alaska amb all i 
julivert amb enciam i api(4,9) 
-Peça de fruita de temporada

-Bròquil amb patates 
-Pollastre al forn amb compota de poma 
-Peça de fruita de temporada

-Llenties estofades 
-Gall dindi amb enciam i tomàquet. 
-Peça de fruita de temporada     

-Paella de verdures 
-Bacallà a l'allada amb pastanaga i blat 
de moro. (4) 
-Peça de fruita de temporada

MENÚ SANT JORDI 
-Sopa de lletres (1,9) 
-Llibrets de llom casolans arrebossats 
s/ou amb col lombarda i olives (1,7) 
-Iogurt Natural: La Selvatana (7)

- Fideuà de peix (1,4,14) 
-Amanida variada completa. 
-Peça de fruita de temporada

-Cigrons amb samfaina 
-Gall dindi amb enciam i ceba. (15) 
-Peça de fruita de temporada

-Crema de verdures de temporada 
-Contracuixa de pollastre al forn a la 
taronja amb enciam i tomàquet 
-Peça de fruita de temporada

-Arròs integral amb tomàquet i ceba. 
-Lluç arrebossat s/ou amb col lombarda 
i api. (4). 
-Peça de fruita de temporada

GASTRONOMIA HAWAIANA

lolaangladamenjador@gmail.com

administracio@ambitescola.cat

665 080 186
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-Llibrets de llom casolans amb col 
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-Iogurt Natural: La Selvatana (7)
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-Amanida variada completa. 
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-Cigrons amb samfaina 
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-Crema d'espinacs amb crostons de pa 
(1). 
-Macarrons amb bolonyesa de llenties 
(1) 
-Peça de fruita de temporada

-Arròs amb carxofes 
-Pernilets de pollastre al forn amb 
enciam i olives. 
-Iogurt natural: La Selvatana (7)

-Cigrons estofats amb verduretes. 
-Ous gratinats amb beixamel amb 
pastanaga i col lombarda. (3,7) 
-Peça de fruita de temporada

-Sopa vegetal amb mil i sofregit de 
verdures (9) 
-Carn magra de vedella a l'allet amb 
tomàquet i ceba. 
-Peça de fruita de temporada

-Coliflor amb patata i beixamel (7) 
-Abadejo Salvatge d'Alaska amb  all i 
julivert amb enciam i api (4,9) 
-Peça de fruita de temporada

-Bròquil amb patates 
-Pollastre al forn amb compota de poma 
-Peça de fruita de temporada

 -Llenties estofades 
-Truita de patates amb enciam i 
tomàquet. (3) 
-Peça de fruita de temporada                     

-Paella de verdures 
-Bacallà a l'allada amb pastanaga i blat 
de moro. (4) 
-Peça de fruita de temporada

MENÚ SANT JORDI 
-Sopa d'au de lletres (1,9) 
-Llibrets de vedella casolans amb col 
lombarda i olives (1,3,7) 
-Iogurt Natural: La Selvatana (7)

- Fideuà de peix (1,4,14) 
-Amanida variada completa. 
-Peça de fruita de temporada

-Cigrons amb samfaina 
-Truita de formatge amb enciam i ceba. 
(3,7) 
-Peça de fruita de temporada

-Crema de verdures de temporada 
-Contracuixa de pollastre al forn a la 
taronja amb enciam i tomàquet 
-Peça de fruita de temporada

-Arròs integral amb tomàquet i ceba. 
-Lluç arrebossat amb col lombarda i api. 
(3,4). 
-Peça de fruita de temporada
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