
  
  

 

  
  

01 
Llenties ECO amb verdures Ametller 

Gall dindi a la planxa amb carbassó al forn 
Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 

 

02 
Paella de verdures  

Truita francesa amb enciam i tomàquet 
Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 

 

03 
Coliflor fresca amb patata 

Maires a l'andalusa amb enciam i olives 
Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 

 

06 
Minestra bullida 

Truita de patata i ceba amb rodes de 
tomàquet i olives negres 

Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 
 

07 
Arròs amb salsa de tomàquet 

Pollastre groc a la planxa amb enciam i blat 
de moro 

Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 
 

08 
Cigrons amb patates 
Vedella a la jardinera 

Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 
 

09 
Macarrons amb verdures 

Bacallà al forn amb all i julivert amb enciam i 
pastanaga 

Pa blanc/integral i Iogurt natural Ametller 
 

10 
Taco de verdures Ametller 

Gall dindi amb salsa de formatge 
Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 

 

13 
Llenties ECO amb verdures Ametller 

Truita de patata i tonyina amb enciam i olives 
Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 

 

14 
Crema de verdures natural Ametller 

Caldereta de rap i calamars amb patates 
Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 

 

15 
Sopa d'au amb estrelles 

Pizza de tonyina 
 Pa blanc/integral i Fruita fresa Ametller

 

16 
Trinxat de col Ametller amb patates 

Pollastre groc rostit a les fines herbes amb 
enciam i tomàquet 

Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 
 

17 

MENÚ 
CARNESTOLTES 

(sense porc)  
 

 

20 
  

FESTA  
21 

Crema de pastanaga natural Ametller amb 
formatge ratllat 

Cigrons saltejats amb ceba i gall dindi 
Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 

 

22 
Espaguetis a la florentina (amb espinacs i 

beixamel) 
Truita amb formatge amb enciam i 

pastanaga 
Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 

 

23 
Arròs tres delícies (pastanaga, blat de moro i 

pèsols) 
Estofat de gall dindi amb enciam i olives 

Pa blanc/integral i Iogurt natural Ametller 
 

24 
Pèsols amb patates 

Lluç a la romana amb enciam i tomàquet 
Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 

 

27 
Llenties ECO amb verdures Ametller 

Nuggets de pollastre casolans amb enciam i 
tomàquet 

Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 
 

28 
Crema de carbassa natural Ametller 

Truita de patata i ceba amb enciam i olives 
Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 
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