
ELS ESSENCIALS 
DEL MÉS

Albergínies • carxofes • Raves
MANDARINES • POMES • KIWIS
CARBASSÓ • MONGETA TENDRA

BLEDES • ESPÀRRECS

-Crema de porro (7) 
-Llenties caldoses amb mill, pastanaga i 
ceba. 
-Fruita de temps

-Paella marinera (4,14) 
-Truita d'espinacs amb amanida de 
tomàquet i blat de moro (3,12). 
-Iogurt natural: La Selvatana (7)

-Cigrons amb pisto de verdures 
-Carn de coll del porc amb ceba 
caramelitzada, enciam i col lombarda. 
(12) 
-Fruita del temps

-Rostit de coliflor amb patata i pernil. 
-Gall dindi estofat amb patata i pèsols. 
-Fruita del temps

-Arròs integral amb tomàquet i ceba. 
-Truita de calçots amb enciam i olives. 
(3,12) 
-Fruita del temps

-Pèsols amb patata i moniato 
-Vedella a daus amb samfaina 
-Fruita del temps.

-Brou d'au amb pasta de pistons (1,9) 
-Bacallà amb allada amb remolatxa i 
pastanaga (4,12) 
-Fruita del temps

-Mongetes blanques guisades amb 
carbassa i porro. 
-Contracuixa de pollastre al forn amb 
xampinyons. 
-Iogurt natural: La Selvatana (7)

-Fideus a la cassola amb carn (1) 
-Amanida variada completa (12) 
-Fruita del temps

-Crema de pastanaga i ceba 
-Espirals amb bolonyesa de llenties (1) 
-Fruita del temps

-Arròs de verdura tricolor (pastanaga, 
pebrot i pèsols). 
-Gall dindi adobat amb enciam i 
pastanaga (12) 
-Fruita del temps

-Cigrons caldosos amb sofregit de 
verdures. 
-Truita de patata amb tomàquet i col 
lombarda (3,12). 
- Fruita del temps

-Sopa de brou vegetal amb galets (1,9) 
-Lluç al forn amb llimona amb enciam i 
ceba. (4,12). 
-Fruita del temps 

GASTRONOMIA PERUANA

-Macarrons amb bressa de verdures i 
salsa de tomàquet (1) 
-Truita de formatge amb remolatxa i api 
(3,7,9,12). 
-Fruita del temps

-Trinxat de col i patata 
-Bunyols de peix amb tomàquet i blat de 
moro. (3,4,7,12) 
-Fruita del temps

-Sopa de peix amb arròs (2,4,14) 
-Pollastre al forn amb enciam i 
pastanaga (12) 
-Fruita del temps                

-Llenties estofades amb carn 
-Amanida variada completa (12) 
-Fruita del temps

-Bròquil amb patata 
-Mandonguilles mixtes (vedella i porc) a 
la jardinera. (1,2,3,4,6,7,9,10,12,14) 
-Iogurt Natural: La Selvatana (7)
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