
ELS ESSENCIALS 
DEL MÉS

CARXOFES • BLEDES • API
ALBERGÍNIA • MONIATO

CARBASSES • MAGRANES • KIWIS
BOLETS • POMES

Sopa de galets amb brou vegetal (1,9) 
-Pernilets de pollastre al forn amb 
xampinyons 
-Fruita del temps

-Macarrons amb tomàquet i ceba (1) 
-Gall d'indi especiat amb remolatxa i 
poma. 
-Fruita del temps

-Crema de carbassa 
-Cigrons saltejats amb mill, pebrot i 
ceba 
-Fruita del temps

-Arròs integral amb verduretes 
-Lluç al forn amb enciam i pastanaga (4) 
-Fruita del temps

-Mongetes seques estofades 
-Truita de carbassó amb tomàquet i 
olives (3). 
-Iogurt natural la Selvatana (7)

-Verdura de temporada amb patata 
-Rodó de vedella amb patates 
panaderes. 
-Fruita del temps

-Mongeta tendra amb patata. 
-Llom de porc amb salsa de mostassa 
amb pastanaga i olives (10). 
-Fruita del temps 

-Espaguetis amb salsa de formatge (1,7). 
-Bacallà al forn amb all i julivert amb api 
i remolatxa amanit (4,9). 
-Fruita del temps. 

-Vichyssoisse amb crostons. (1,7) 
-Daus de pollastre saltejats amb 
tomàquet amanit i ceba. 
-Iogurt natural la Selvatana (7)

-Crema de pastanaga 
-Llenties amb arròs al curri 
-Fruita del temps

-Macarrons integrals napolitana (1). 
-Pollastre adobat amb enciam i olives. 
-Fruita del temps

-Bledes amb patata 
-Bacallà gratinat amb all i oli amb 
enciam i pastanaga. (4,7) 
-Iogurt natural la Selvatana. 
                    

-Cigrons estofats amb verdures 
-Truita de tonyina amb tomàquet i ceba 
(3,4). 
-Fruita del temps

-Arròs tres delícies (pastanagam pebrot, 
pèsols i pernil). 
-Hamburguesa de vedella amb enciam i 
olives. (12) 
-Fruita del temps

-Arròs amb tomàquet i ceba. 
-Pastís d'ou amb verdures i pernil (3). 
-Fruita del temps

-Mongetes estofades amb bacallà (4) 
-Amanida variada completa 
-Fruita del temps

-Sopa de peix amb fideus (1,2,4,14). 
-Carn de coll de porc amb ceba 
caramel·litzada, remolatxa i olives . 
-Iogurt natural la Selvatana (7).

-Verdura tricolor (verdures de 
temporada i patata). 
-Contracuixa de pollastre al forn amb 
xampinyons. 
-Fruita de temporada
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