
 
 

  PRIMER PLAT SEGON PLAT POSTRES SOPAR ALTERNATIU 

DX 12   Sopa (1) d’espelta amb brou de carn i 
verdures. 

Granada d’albergínies amb salsa de 
tomàtiga 

      Iogurt natural (2)    Seitons (4) amb amanida i pa amb oli d’espelta o 
xeixa(1). 

 

DJ 13 Crema de carabassó, porro, pastanaga 
amb ametlla(3) 

Peix al forn amb orenga i alfàbrega seca 
,maionesa de llet (2) i patata al forn 

Fruita Peix al papillot amb arròs saltejat i verduretes 

DV 14 Amanida de cigrons  amb tomàtiga, 
pastanaga, alvocat, patata 

Ous farcits amb tonyina(4,5)  Macedònia de fruita 
de l’estació 

Pollastre al forn amb patates al forn i tomàtiga 
trempada/enciam 

      

DL 17   Crema de pastanaga, mongeta,  porro i  
ametlla (3) 

 

Cuixa de pollastre al forn amb verdura i 
patata 

Fruita Truita de carabassó i formatge (2)  amb amanida i 
pa d’espelta o xeixa(1) 

DM 18 Pasta d’espelta amb salsa de tomàtiga i 
formatge gratinat(1,2) 

Peix a la planxa i amanida d’enciam, 
alvocat, tomàtiga i sèsam (3) 

Macedònia natural 
de fruita 

Croquetes casolanes de pollastre amb amanida 
de patata i tomàtiga (1,2) 

DX 19 Cuinat de llenties amb verdura ( pebre, 
tomàtiga, ceba, pastanaga, patata, 

bledes etc..) 

Hamburguesa de vedella amb amanida 
d’enciam 

Iogurt natural(2) Salmó(4) al forn amb amanida de quinoa 

DJ 20 Amanida amb nous (3) i tonyina(4) Arròs a la cubana(5) Fruita Carn torrada amb trempó i pa de xeixa o 
espelta(1) 

DV 21  
Fideus d’espelta amb brou de peix(1) 

Calamars arrebossats (1,4) amb amanida 
d’enciam, pastanaga, tomàtiga i alvocat 

Fruita Pizza casolana (1,2)de verdures amb amanida  

      

DL 24 Crema de llenties vermelles, carabassó, 
mongeta verda i pastanaga. 

Truita de de patates i  trempó (5) Fruita Broquetes de pollastre i amanida de cus cus(1) 

DM 25 Paella de peix (4)  Amanida amb enciam, tomàtiga, olives, 
blat de moro i sèsam (3)  

Iogurt natural(2) Broquetes de pollastre amb patata al vapor i 
mongeta 

DX 26 Lasanya (1,2) de carn Amanida amb enciam, pastanaga, olives  Fruita Filet de peix amb saltejat d’arròs i verduretes 

DJ 27 Amanida de cigrons amb tomàtiga, 
pastanaga, pebre verd i ceba. 

Cuixetes de pollastre al forn  Macedònia natural  
de fruites 

Verdura al vapor amb patata, ou i maionesa 
casolana(5) 

DV 28 Sopa  d’espelta de brou de verdures (1)     “Tumbet” amb gató Fruita Panets calents(1,2) amb amanida 

      

 

     Menú    de SETEMBRE 

                 NUTReatUDE 

 

Fruita de l’estació  

Meló, alvocat, poma, 
pera, pinya, plàtan, 
melicotó, kiwi, raïm, 

pruna,  

1. Gluten: utilitzar substituts sense gluten per celíacs o intolerants . 
2. Lactis: utilitzar substituts sense lactosa o begudes vegetals per al·lèrgics  o 

intolerants . 
3. Fruits secs: evitar el seu ús en al·lèrgics i sencers sols als majors de 6 anys . 
4. Peix blau: per als nins a partir de 3 anys 

5. Ous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menú revisat per: 
Gemma Bes  (nutricionista col-legiada nº 
Estrella Alba (dietista, col.legiada nº 

Verdura de l’estació 

Bleda, albergínia, 
carbassa, carbassó, 
ceba, mongetes verdes, 
enciam, cogombre, 
pebre verd i vermell, 
porro, remolatxa, 
tomàtiga i pastanaga 

 
 
 


