
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

2/12 3/12 4/12 5/12 6/12

Crema de porros amb 

crostonets

Tallarins a la napolitana amb 

formatge

Trinxat de la Cerdanya (col i 

patata saltejada)

Arròs amb verduretes

Truita de formatge amb enciam, 

tomàquet i brots de soja

Palometa (peix blau) a l'allet 

amb mesclum d'enciams i 

pastanaga

Mandonguilles de vedella amb 

pèsols i xampinyons

Escalopa de pollastre amb 

enciam i olives

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps

9/12 10/12 11/12 12/12 13/12

Panatxé de verdures al vapor Mongetes del Ganxet estofades 

amb verdures

Espinacs amb patates Espaguetis amb sofregit de 

verdures i tomàquet

Crema de carbassa amb 

crostons

Truita de patata i ceba amb 

amanida d'enciam i llavors

Llom a la planxa amb enciam i 

cherrys

Calamars guisadets amb salsa 

jardinera

Varetes de verdures amb enciam 

i olives

Arròs a la marinera (amb sèpia, 

gambetes…)

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

16/12 17/12 18/12 19/12 20/12

RC Serveis

Mongeta verda amb pastanaga i 

patates

Cuscús saltejat amb verdures de 

temporada

Macarrons amb salsa de 

tomàquet natural i orenga

Crema d'hortalisses de l'hort 

amb crostonets

Escudella de Nadal amb galets i 

pilota

 Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació en 

el lleure 

Freginada de peix amb enciam, 

remolatxa i blat de moro

Truita de carbassó amb enciam, 

olives i brots de soja

Hamburguesa de vedella amb all 

i julivert i mesclum d'enciams

Estofat de cigrons amb 

verdures i magra

Pollastre al forn amb prunes i 

orellanes

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Torró

GENERAL

FESTA

ESCOLA 

COVES D'EN 

CIMANY

Menú DESEMBRE                                

2019  

Dinar

Dinar

Dinar
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

2/12 3/12 4/12 5/12 6/12

Crema de porros Tallarins blancs amb orenga i oli 

d'oliva

Trinxat de la Cerdanya (col i 

patata saltejada)

Arròs amb verduretes

Truita francesa amb enciam, 

tomàquet i brots de soja

Palometa (peix blau) a l'allet 

amb mesclum d'enciams i 

pastanaga

Bistec de vedella a la planxa 

amb pèsols i xampinyons

Pollastre a la planxa amb enciam 

i olives

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps

9/12 10/12 11/12 12/12 13/12

Panatxé de verdures al vapor Mongetes del Ganxet estofades 

amb verdures

Espinacs amb patates Espaguetis amb verdures Crema de carbassa

Truita francesa amb amanida 

d'enciam i llavors

Gall dindi a la planxa amb enciam 

i cherrys

Calamars a la planxa amb 

verduretes

Varetes de verdures amb enciam 

i olives

Arròs a la marinera (amb sèpia, 

gambetes…)

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

16/12 17/12 18/12 19/12 20/12

RC Serveis

Mongeta verda amb pastanaga i 

patates

Cuscús saltejat amb verdures de 

temporada

Macarrons amb salsa de 

tomàquet natural i orenga

Crema d'hortalisses de l'hort Escudella de Nadal amb galets 

(Brou vegetal. Sense carn)

 Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació en 

el lleure 

Lluç a la planxa amb enciam, 

remolatxa i blat de moro

Truita de carbassó amb enciam, 

olives i brots de soja

Bistec de vedella a la planxa 

amb all i julivert i mesclum 

d'enciams

Estofat de cigrons amb 

verdures (sense carn)

Pollastre al forn amb prunes i 

orellanes

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Torró

FESTA

Menú DESEMBRE                                

2019  

Dinar

Dinar

MENÚ 

HIPOCALÒRIC 

ESCOLA 

COVES D'EN 

CIMANY

Dinar
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

2/12 3/12 4/12 5/12 6/12

Crema de porros amb 

crostonets

Tallarins a la napolitana amb 

formatge

Trinxat de la Cerdanya (col i 

patata saltejada)

Arròs amb verduretes

Truita de formatge amb enciam, 

tomàquet i brots de soja

Palometa (peix blau) a l'allet 

amb mesclum d'enciams i 

pastanaga

Mandonguilles de vedella amb 

pèsols i xampinyons

Escalopa de pollastre amb 

enciam i olives

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps

9/12 10/12 11/12 12/12 13/12

Panatxé de verdures al vapor Mongetes del Ganxet estofades 

amb verdures

Espinacs amb patates Espaguetis amb sofregit de 

verdures i tomàquet

Crema de carbassa amb 

crostons

Truita de patata i ceba amb 

amanida d'enciam (sense llavors)

Llom a la planxa amb enciam i 

cherrys

Calamars guisadets amb salsa 

jardinera

Varetes de verdures amb enciam 

i olives

Arròs a la marinera (amb sèpia, 

gambetes…)

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

16/12 17/12 18/12 19/12 20/12

RC Serveis

Mongeta verda amb pastanaga i 

patates

Cuscús saltejat amb verdures de 

temporada

Macarrons amb salsa de 

tomàquet natural i orenga

Crema d'hortalisses de l'hort 

amb crostonets

Escudella de Nadal amb galets i 

pilota

 Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació en 

el lleure 

Freginada de peix amb enciam, 

remolatxa i blat de moro

Truita de carbassó amb enciam, 

olives i brots de soja

Hamburguesa de vedella amb all 

i julivert i mesclum d'enciams

Estofat de cigrons amb 

verdures i magra

Pollastre al forn amb patata 

panadera 

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Torró (sense fruits secs)

NO FRUITS 

SECS

FESTA

ESCOLA 

COVES D'EN 

CIMANY

Dinar

Menú DESEMBRE                                

2019  

Dinar

Dinar
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

2/12 3/12 4/12 5/12 6/12

Crema de porros amb 

crostonets

Tallarins a la napolitana amb 

formatge

Trinxat de la Cerdanya (col i 

patata saltejada)

Arròs amb verduretes

Truita de formatge amb enciam, 

tomàquet i brots de soja

Palometa (peix blau) a l'allet 

amb mesclum d'enciams i 

pastanaga

Mandonguilles de vedella amb 

pèsols i xampinyons

Escalopa de pollastre amb 

enciam i olives

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps

9/12 10/12 11/12 12/12 13/12

Panatxé de verdures al vapor Mongetes del Ganxet estofades 

amb verdures

Espinacs amb patates Espaguetis amb sofregit de 

verdures i tomàquet

Crema de carbassa amb 

crostons

Truita de patata i ceba amb 

amanida d'enciam i llavors

Llom a la planxa amb enciam i 

cherrys

Calamars guisadets amb salsa 

jardinera

Varetes de verdures amb enciam 

i olives

Arròs a la marinera (amb sèpia, 

gambetes…)

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

16/12 17/12 18/12 19/12 20/12

RC Serveis

Mongeta verda amb pastanaga i 

patates

Cuscús saltejat amb verdures de 

temporada

Macarrons amb salsa de 

tomàquet natural i orenga

Crema d'hortalisses de l'hort 

amb crostonets

Escudella de Nadal amb galets i 

pilota

 Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació en 

el lleure 

Freginada de peix amb enciam, 

remolatxa i blat de moro

Truita de carbassó amb enciam, 

olives i brots de soja

Hamburguesa de vedella amb all 

i julivert i mesclum d'enciams

Estofat de cigrons amb 

verdures i magra

Pollastre al forn amb prunes i 

orellanes

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Torró

Dinar

FESTA

ESCOLA 

COVES D'EN 

CIMANY

Dinar

Menú DESEMBRE                                

2019  

Dinar

NO HALAL
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

2/12 3/12 4/12 5/12 6/12

Crema de porros amb 

crostonets

Tallarins a la napolitana amb 

formatge

Trinxat de la Cerdanya (col i 

patata saltejada)

Arròs amb verduretes

Truita de formatge amb enciam, 

tomàquet i brots de soja

Palometa (peix blau) a l'allet 

amb mesclum d'enciams i 

pastanaga

Mandonguilles de vedella amb 

pèsols i xampinyons

Escalopa de pollastre amb 

enciam i olives

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps

9/12 10/12 11/12 12/12 13/12

Panatxé de verdures al vapor Mongetes del Ganxet estofades 

amb verdures

Espinacs amb patates Espaguetis amb sofregit de 

verdures i tomàquet

Crema de carbassa amb 

crostons

Truita de patata i ceba amb 

amanida d'enciam i llavors

Llom a la planxa amb enciam i 

cherrys

Calamars guisadets amb salsa 

jardinera

Varetes de verdures amb enciam 

i olives

Arròs a la marinera (amb sèpia, 

gambetes…)

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

16/12 17/12 18/12 19/12 20/12

RC Serveis

Mongeta verda amb pastanaga i 

patates

Cuscús saltejat amb verdures de 

temporada

Macarrons amb salsa de 

tomàquet natural i orenga

Crema d'hortalisses de l'hort 

amb crostonets

Escudella de Nadal amb galets i 

pilota

 Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació en 

el lleure 

Freginada de peix amb enciam, 

remolatxa i blat de moro

Truita de carbassó amb enciam, 

olives i brots de soja

Hamburguesa de vedella amb all 

i julivert i mesclum d'enciams

Estofat de cigrons amb 

verdures i magra

Pollastre al forn amb prunes i 

orellanes

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Torró

Dinar

FESTA

ESCOLA 

COVES D'EN 

CIMANY

Dinar

Menú DESEMBRE                                

2019  

Dinar

NO LLENTIES
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

2/12 3/12 4/12 5/12 6/12

Crema de porros amb 

crostonets

Tallarins a la napolitana amb 

formatge

Trinxat de la Cerdanya (col i 

patata saltejada)

Arròs amb verduretes

Truita de formatge amb enciam, 

tomàquet i brots de soja

Palometa (peix blau) a l'allet 

amb mesclum d'enciams i 

pastanaga

Mandonguilles de vedella amb 

pèsols i xampinyons

Escalopa de pollastre amb 

enciam i olives

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps

9/12 10/12 11/12 12/12 13/12

Panatxé de verdures al vapor Mongetes del Ganxet estofades 

amb verdures

Espinacs amb patates Espaguetis amb sofregit de 

verdures i tomàquet

Crema de carbassa amb 

crostons

Truita de patata i ceba amb 

amanida d'enciam i llavors

Gall dindi a la planxa amb enciam 

i cherrys

Calamars guisadets amb salsa 

jardinera

Varetes de verdures amb enciam 

i olives

Arròs a la marinera (amb sèpia, 

gambetes…)

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

16/12 17/12 18/12 19/12 20/12

RC Serveis

Mongeta verda amb pastanaga i 

patates

Cuscús saltejat amb verdures de 

temporada

Macarrons amb salsa de 

tomàquet natural i orenga

Crema d'hortalisses de l'hort 

amb crostonets

Escudella de Nadal amb galets 

(Brou vegetal. Sense carn)

 Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació en 

el lleure 

Freginada de peix amb enciam, 

remolatxa i blat de moro

Truita de carbassó amb enciam, 

olives i brots de soja

Hamburguesa de vedella amb all 

i julivert i mesclum d'enciams

Estofat de cigrons amb 

verdures (sense carn)

Pollastre al forn amb prunes i 

orellanes

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Torró

NO PORC I NO 

LLENTIES

FESTA

ESCOLA 

COVES D'EN 

CIMANY

DinarMenú DESEMBRE                                

2019  

Dinar

Dinar
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

2/12 3/12 4/12 5/12 6/12

Crema de porros amb 

crostonets

Tallarins a la napolitana amb 

formatge

Trinxat de la Cerdanya (col i 

patata saltejada)

Arròs amb verduretes

Truita de formatge amb enciam, 

tomàquet i brots de soja

Palometa (peix blau) a l'allet 

amb mesclum d'enciams i 

pastanaga

Mandonguilles de vedella amb 

pèsols i xampinyons

Escalopa de pollastre amb 

enciam i olives

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps

9/12 10/12 11/12 12/12 13/12

Panatxé de verdures al vapor Mongetes del Ganxet estofades 

amb verdures

Espinacs amb patates Espaguetis amb sofregit de 

verdures i tomàquet

Crema de carbassa amb 

crostons

Truita de patata i ceba amb 

amanida d'enciam i llavors

Gall dindi a la planxa amb enciam 

i cherrys

Calamars guisadets amb salsa 

jardinera

Varetes de verdures amb enciam 

i olives

Arròs a la marinera (amb sèpia, 

gambetes…)

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

16/12 17/12 18/12 19/12 20/12

RC Serveis

Mongeta verda amb pastanaga i 

patates

Cuscús saltejat amb verdures de 

temporada

Macarrons amb salsa de 

tomàquet natural i orenga

Crema d'hortalisses de l'hort 

amb crostonets

Escudella de Nadal amb galets 

(Brou vegetal. Sense carn)

 Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació en 

el lleure 

Freginada de peix amb enciam, 

remolatxa i blat de moro

Truita de carbassó amb enciam, 

olives i brots de soja

Hamburguesa de vedella amb all 

i julivert i mesclum d'enciams

Estofat de cigrons amb 

verdures (sense carn)

Pollastre al forn amb prunes i 

orellanes

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Torró

Dinar

FESTA

ESCOLA 

COVES D'EN 

CIMANY

Dinar

Menú DESEMBRE                                

2019  

Dinar

NO PORC
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

2/12 3/12 4/12 5/12 6/12

Crema de porros amb 

crostonets

Graellada de verdures Trinxat de la Cerdanya (col i 

patata saltejada)

Crema de carbassó

Truita de formatge amb enciam, 

tomàquet i brots de soja

Tallarins a la napolitana amb 

formatge

Mandonguilles de seitan amb 

pèsols i xampinyons

Arròs amb verduretes

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps

9/12 10/12 11/12 12/12 13/12

Panatxé de verdures al vapor Crema de verdures Espinacs amb patates Espaguetis amb sofregit de 

verdures i tomàquet

Crema de carbassa amb 

crostons

Truita de patata i ceba amb 

amanida d'enciam i llavors

Mongetes del Ganxet estofades 

amb verdures

Hamburguesa vegetal amb 

amanida variada

Varetes de verdures amb enciam 

i olives

Arròs amb verdures

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

16/12 17/12 18/12 19/12 20/12

RC Serveis

Mongeta verda amb pastanaga i 

patates

Cuscús saltejat amb verdures de 

temporada

Graellada de verdures Crema d'hortalisses de l'hort 

amb crostonets

Escudella de Nadal amb galets 

(Brou vegetal. Sense carn)

 Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació en 

el lleure 

Amanida de llenties Truita de carbassó amb enciam, 

olives i brots de soja

Macarrons amb salsa de 

tomàquet natural i orenga

Estofat de cigrons amb 

verdures

Mandonguilles de seitan amb 

prunes i orellanes

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Torró

Dinar

FESTA

MENÚ OVOLACTEO- 

VEGETARIÀ

ESCOLA 

COVES D'EN 

CIMANY

DinarMenú DESEMBRE                                

2019  

Dinar
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

2/12 3/12 4/12 5/12 6/12

Crema de porros amb 

crostonets (sense llet ni 

derivats)

Graellada de verdures Trinxat de la Cerdanya (col i 

patata saltejada)

Crema de carbassó (sense llet ni 

derivats)

Tofu a la planxa amb enciam, 

tomàquet i brots de soja

Tallarins a la napolitana (sense 

formatge)

Mandonguilles de seitan amb 

pèsols i xampinyons

Arròs amb verduretes

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

9/12 10/12 11/12 12/12 13/12

Panatxé de verdures al vapor Crema de verdures (sense llet ni 

derivats) 

Espinacs amb patates Espaguetis amb sofregit de 

verdures i tomàquet

Crema de carbassa amb 

crostons (sense llet ni derivats)

Seitan a la planxa amb amanida 

d'enciam i llavors

Mongetes del Ganxet estofades 

amb verdures

Hamburguesa vegetal amb 

amanida variada

Varetes de verdures amb enciam 

i olives

Arròs amb verdures

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

16/12 17/12 18/12 19/12 20/12

RC Serveis

Mongeta verda amb pastanaga i 

patates

Amanida variada Graellada de verdures Crema d'hortalisses de l'hort 

amb crostonets (sense llet ni 

derivats)

Escudella de Nadal amb galets 

(Brou vegetal. Sense carn)

 Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació en 

el lleure 

Amanida de llenties Cuscús saltejat amb verdures de 

temporada

Macarrons amb salsa de 

tomàquet natural i orenga

Estofat de cigrons amb 

verdures

Mandonguilles de seitan amb 

prunes i orellanes

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Torró vegà

Dinar

FESTA

ESCOLA 

COVES D'EN 

CIMANY

Dinar

Menú DESEMBRE                                

2019  

Dinar

MENÚ VEGÀ
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