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05 
Macarrons amb tomàquet gratinats amb 

formatge 
Croquetes de pollastre amb enciam i olives 
Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 

 

06 
Crema de pastanaga natural Ametller 

Cigrons saltejats amb verdures 
Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 

 

07 
Espaguetis a la florentina (amb espinacs i 

beixamel) 
Truita de patata i tonyina amb enciam i 

pastanaga 
Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 

 

08 
Arròs del Delta de l'Ebre tres delícies 

Estofat de gall dindi amb enciam i olives 
Pa blanc/integral i Iogurt natural Ametller 

 

09 
Pèsols amb patates 

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

 

12 
Amanida de llenties ECO amb tomàquet, ceba 

i pebrot Ametller 
Nuggets de pollastre casolans amb enciam i 

cogombre 
Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 

 

13 
Crema d'estiu (mongeta verda, carbassó i 

pastanaga Ametller) 
Truita de patata i ceba amb enciam i olives 

Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 
 

14 
Amanida variada amb quinoa i ceba cruixent 

Pollastre groc al forn amb saltejat de 
xampinyons, ceba i pastanaga 

Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 
 

15 
Paella de verdures (arròs del Delta de l'Ebre) 

Salmó al forn amb patates xips 
Pa blanc/integral i Iogurt natural Ametller 

 

16 
Tallarines napolitana 

Hamburguesa a la planxa amb enciam i blat 
de moro 

Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 
 

19 
Macarrons al pesto 

Gall dindi amb tomàquet amanit 
Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 

 

20 
Empedrat de cigrons (tomàquet, ceba i 

pebrot) 
Truita de patata i carbassó amb enciam i 

olives 
Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 

 

21 
Arròs del Delta de l'Ebre amb tomàquet 

Bacallà gratinat amb flocs de blat de moro i 
pastanaga baby 

Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 
 

22 
Mongetes verdes amb patata 

Salsitxes a la planxa amb enciam i pastanaga 
Pa blanc/integral i Iogurt natural Ametller 

 

23 
Crema de llegums (mongeta blanca) 

Contracuixa de pollastre groc al forn amb 
enciam i tomàquet 

Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 
 

26 
  

FESTIU 

 

27 
Llenties ECO amb verdures Ametller 

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

 

28 
Bròquil fresc amb patata 

Gall dindi a la planxa amb carbassó 
arrebossat 

Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 
 

29 
Amanida Waldorf (patata, enciam, 

maionesa, poma i nous) 
Botifarra a la planxa amb enciam i tomàquet 

Pa blanc/integral i Iogurt natural Ametller 
 

30 
Crema de verdures de temporada Ametller 

Paella de pollastre (arròs del Delta de l'Ebre) 
Pa blanc/integral i Fruita fresca Ametller 
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