
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

4/11 5/11 6/11 7/11 8/11

Macarrons napolitana Arròs tres delícies (amb pernil, 

gambetes i pèsols)

Mongeta verda amb patata Sopa de brou de peix amb 

fideus

Truita de carbassó amb enciam i 

pastanaga ratllada

Lluç a la planxa amb enciam, 

blat de moro i olives

Pernilets de pollastre amb 

xampinyons

Escalopa de vedella amb 

amanida d'enciam i cherrys

Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada Fruita de temporada

11/11 12/11 13/11 14/11 15/11

Crema de carbassa amb rostes Espirals a la carbonara (amb 

crema de llet i bacó)

Llenties amb arròs i quinoa Sopa de brou vegetal amb 

pistons

Espinacs saltejats amb panses i 

pinyons

Croquetes de bacallà amb 

mesclum d'enciams, blat de 

moro i pastanaga

Salsitxes d'au a la planxa amb 

enciams, escarola i tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

tomàquet amanit

Escalopins de llom arrebossat 

amb enciam i brots de soja

Paella marinera (amb gambes, 

sèpia i musclos)

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

18/11 19/11 20/11 21/11 22/11

Bròquil saltejat amb patates Mongetes seques guisades amb 

verdures

Tallarins al pesto Arròs saltejat amb verdures de 

temporada

Crema de verdures amb rostes

GENERAL
Truita de carbassó amb enciam i 

tomàquet

Cuixa de pollastre a la planxa 

amb enciam, olives i blat de 

moro

Bistec rus amb enciam, rúcula i 

tomàquet

Calamars enfarinats amb enciam 

i olives

Estofat de vedella amb pèsols, 

pastanaga i xampiyons

Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

 Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació en 

el lleure 

Arròs amb tomàquet Sopa d'escudella amb col, 

pastanaga i galets

Macarrons amb tonyina 

gratinats

Crema de llegums amb llavors de 

sèsam

Bledes amb patates

"Cazón" a la planxa amb picada 

d'all i julivert i amanida variada

Llom a la planxa amb pisto de 

verdures al forn

Nuggets de gall dindi amb 

enciam, olives i brots de soja

Truita de patates i ceba amb 

enciam i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

enciam, tomàquet i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada

Menú 

NOVEMBRE                                

2019                                

ESCOLA COVES 

D'EN CIMANY

RC Serveis

DIA DE LLIURE 

DISPOSICIÓ

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

Menús elaborats i revisats - Yaiza Molina. NºCol: CAT001435  // Supervisora del centre - Montserrat Prat         



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

4/11 5/11 6/11 7/11 8/11

Macarrons napolitana Arròs tres delícies (amb pernil, 

gambetes i pèsols)

Mongeta verda amb patata Sopa de brou de peix amb 

fideus

Truita de carbassó amb enciam i 

pastanaga ratllada

Lluç a la planxa amb enciam, 

blat de moro i olives

Pernilets de pollastre amb 

xampinyons

Escalopa de vedella amb 

amanida d'enciam i cherrys

Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada Fruita de temporada

11/11 12/11 13/11 14/11 15/11

Crema de carbassa amb rostes Espirals a la carbonara (amb 

crema de llet i bacó)

Llenties amb arròs i quinoa Sopa de brou vegetal amb 

pistons

Espinacs saltejats amb patata

Croquetes de bacallà amb 

mesclum d'enciams, blat de 

moro i pastanaga

Salsitxes d'au a la planxa amb 

enciams, escarola i tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

tomàquet amanit

Escalopins de llom arrebossat 

amb enciam i brots de soja

Paella marinera (amb gambes, 

sèpia i musclos)

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

18/11 19/11 20/11 21/11 22/11

Bròquil saltejat amb patates Mongetes seques guisades amb 

verdures

Tallarins amb oli d'oliva i orenga Arròs saltejat amb verdures de 

temporada

Crema de verdures amb rostes

NO FRUITS 

SECS

Truita de carbassó amb enciam i 

tomàquet

Cuixa de pollastre a la planxa 

amb enciam, olives i blat de 

moro

Bistec rus amb enciam, rúcula i 

tomàquet

Calamars enfarinats amb enciam 

i olives

Estofat de vedella amb pèsols, 

pastanaga i xampiyons

Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

 Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació en 

el lleure 

Arròs amb tomàquet Sopa d'escudella amb col, 

pastanaga i galets

Macarrons amb tonyina 

gratinats

Crema de llegums (sense llavors 

de sèsam)

Bledes amb patates

"Cazón" a la planxa amb picada 

d'all i julivert i amanida variada

Llom a la planxa amb pisto de 

verdures al forn

Nuggets de gall dindi amb 

enciam, olives i brots de soja

Truita de patates i ceba amb 

enciam i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

enciam, tomàquet i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada

DIA DE LLIURE 

DISPOSICIÓ

RC Serveis

Dinar

ESCOLA COVES 

D'EN CIMANY

Dinar

Menú 

NOVEMBRE                                

2019                                

Dinar

Dinar
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

4/11 5/11 6/11 7/11 8/11

Macarrons napolitana Arròs tres delícies (amb pernil, 

gambetes i pèsols)

Mongeta verda amb patata Sopa de brou de peix amb 

fideus

Truita de carbassó amb enciam i 

pastanaga ratllada

Lluç a la planxa amb enciam, 

blat de moro i olives

Pernilets de pollastre amb 

xampinyons

Escalopa de vedella amb 

amanida d'enciam i cherrys

Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada Fruita de temporada

11/11 12/11 13/11 14/11 15/11

Crema de carbassa amb rostes Espirals a la carbonara (amb 

crema de llet i bacó)

Llenties amb arròs i quinoa Sopa de brou vegetal amb 

pistons

Espinacs saltejats amb panses i 

pinyons

Croquetes de bacallà amb 

mesclum d'enciams, blat de 

moro i pastanaga

Salsitxes d'au a la planxa amb 

enciams, escarola i tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

tomàquet amanit

Escalopins de llom arrebossat 

amb enciam i brots de soja

Paella marinera (amb gambes, 

sèpia i musclos)

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

18/11 19/11 20/11 21/11 22/11

Bròquil saltejat amb patates Mongetes seques guisades amb 

verdures

Tallarins al pesto Arròs saltejat amb verdures de 

temporada

Crema de verdures amb rostes

NO HALAL
Truita de carbassó amb enciam i 

tomàquet

Cuixa de pollastre a la planxa 

amb enciam, olives i blat de 

moro

Bistec rus amb enciam, rúcula i 

tomàquet

Calamars enfarinats amb enciam 

i olives

Estofat de vedella amb pèsols, 

pastanaga i xampiyons

Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

 Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació en 

el lleure 

Arròs amb tomàquet Sopa d'escudella amb col, 

pastanaga i galets

Macarrons amb tonyina 

gratinats

Crema de llegums amb llavors de 

sèsam

Bledes amb patates

"Cazón" a la planxa amb picada 

d'all i julivert i amanida variada

Llom a la planxa amb pisto de 

verdures al forn

Nuggets de gall dindi amb 

enciam, olives i brots de soja

Truita de patates i ceba amb 

enciam i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

enciam, tomàquet i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada

DIA DE LLIURE 

DISPOSICIÓ

RC Serveis

Dinar

ESCOLA COVES 

D'EN CIMANY

Dinar

Menú 

NOVEMBRE                                

2019                                

Dinar

Dinar

Menús elaborats i revisats - Yaiza Molina. NºCol: CAT001435  // Supervisora del centre - Montserrat Prat         



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

4/11 5/11 6/11 7/11 8/11

Macarrons napolitana Arròs tres delícies (amb pernil, 

gambetes i pèsols)

Mongeta verda amb patata Sopa de brou de peix amb 

fideus

Truita de carbassó amb enciam i 

pastanaga ratllada

Lluç a la planxa amb enciam, 

blat de moro i olives

Pernilets de pollastre amb 

xampinyons

Escalopa de vedella amb 

amanida d'enciam i cherrys

Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada Fruita de temporada

11/11 12/11 13/11 14/11 15/11

Crema de carbassa amb rostes Espirals a la carbonara (amb 

crema de llet i bacó)

Cigrons amb arròs i quinoa Sopa de brou vegetal amb 

pistons

Espinacs saltejats amb panses i 

pinyons

Croquetes de bacallà amb 

mesclum d'enciams, blat de 

moro i pastanaga

Salsitxes d'au a la planxa amb 

enciams, escarola i tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

tomàquet amanit

Escalopins de llom arrebossat 

amb enciam i brots de soja

Paella marinera (amb gambes, 

sèpia i musclos)

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

18/11 19/11 20/11 21/11 22/11

Bròquil saltejat amb patates Mongetes seques guisades amb 

verdures

Tallarins al pesto Arròs saltejat amb verdures de 

temporada

Crema de verdures amb rostes

NO LLENTIES
Truita de carbassó amb enciam i 

tomàquet

Cuixa de pollastre a la planxa 

amb enciam, olives i blat de 

moro

Bistec rus amb enciam, rúcula i 

tomàquet

Calamars enfarinats amb enciam 

i olives

Estofat de vedella amb pèsols, 

pastanaga i xampiyons

Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

 Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació en 

el lleure 

Arròs amb tomàquet Sopa d'escudella amb col, 

pastanaga i galets

Macarrons amb tonyina 

gratinats

Crema de llegums amb llavors de 

sèsam (sense llenties)

Bledes amb patates

"Cazón" a la planxa amb picada 

d'all i julivert i amanida variada

Llom a la planxa amb pisto de 

verdures al forn

Nuggets de gall dindi amb 

enciam, olives i brots de soja

Truita de patates i ceba amb 

enciam i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

enciam, tomàquet i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada

DIA DE LLIURE 

DISPOSICIÓ

RC Serveis

Dinar

ESCOLA COVES 

D'EN CIMANY

Dinar

Menú 

NOVEMBRE                                

2019                                

Dinar

Dinar

Menús elaborats i revisats - Yaiza Molina. NºCol: CAT001435  // Supervisora del centre - Montserrat Prat         



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

4/11 5/11 6/11 7/11 8/11

Macarrons napolitana Arròs tres delícies (sense 

pernil)

Mongeta verda amb patata Sopa de brou de peix amb 

fideus

Truita de carbassó amb enciam i 

pastanaga ratllada

Lluç a la planxa amb enciam, 

blat de moro i olives

Pernilets de pollastre amb 

xampinyons

Escalopa de vedella amb 

amanida d'enciam i cherrys

Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada Fruita de temporada

11/11 12/11 13/11 14/11 15/11

Crema de carbassa amb rostes Espirals amb salsa de tomàquet Cigrons amb arròs i quinoa Sopa de brou vegetal amb 

pistons

Espinacs saltejats amb panses i 

pinyons

Croquetes de bacallà amb 

mesclum d'enciams, blat de 

moro i pastanaga

Salsitxes d'au a la planxa amb 

enciams, escarola i tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

tomàquet amanit

Pollastre arrebossat amb enciam 

i brots de soja

Paella marinera (amb gambes, 

sèpia i musclos)

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

18/11 19/11 20/11 21/11 22/11

Bròquil saltejat amb patates Mongetes seques guisades amb 

verdures

Tallarins al pesto Arròs saltejat amb verdures de 

temporada

Crema de verdures amb rostes

NO PORC I NO 

LLENTIES

Truita de carbassó amb enciam i 

tomàquet

Cuixa de pollastre a la planxa 

amb enciam, olives i blat de 

moro

Bistec rus amb enciam, rúcula i 

tomàquet

Calamars enfarinats amb enciam 

i olives

Estofat de vedella amb pèsols, 

pastanaga i xampiyons

Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

 Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació en 

el lleure 

Arròs amb tomàquet Sopa d'escudella amb col, 

pastanaga i galets (Amb brou 

vegetal)

Macarrons amb tonyina 

gratinats

Crema de llegums amb llavors de 

sèsam (sense llenties)

Bledes amb patates

"Cazón" a la planxa amb picada 

d'all i julivert i amanida variada

Pollastre a la planxa amb pisto 

de verdures al forn

Nuggets de gall dindi amb 

enciam, olives i brots de soja

Truita de patates i ceba amb 

enciam i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

enciam, tomàquet i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada

RC Serveis

Dinar

ESCOLA COVES 

D'EN CIMANY

Dinar
DIA DE LLIURE 

DISPOSICIÓ

Menú 

NOVEMBRE                                

2019                                

Dinar

Dinar
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

4/11 5/11 6/11 7/11 8/11

Macarrons napolitana Arròs tres delícies (sense 

pernil)

Mongeta verda amb patata Sopa de brou de peix amb 

fideus

Truita de carbassó amb enciam i 

pastanaga ratllada

Lluç a la planxa amb enciam, 

blat de moro i olives

Pernilets de pollastre amb 

xampinyons

Escalopa de vedella amb 

amanida d'enciam i cherrys

Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada Fruita de temporada

11/11 12/11 13/11 14/11 15/11

Crema de carbassa amb rostes Espirals amb salsa de tomàquet Llenties amb arròs i quinoa Sopa de brou vegetal amb 

pistons

Espinacs saltejats amb panses i 

pinyons

Croquetes de bacallà amb 

mesclum d'enciams, blat de 

moro i pastanaga

Salsitxes d'au a la planxa amb 

enciams, escarola i tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

tomàquet amanit

Pollastre arrebossat amb enciam 

i brots de soja

Paella marinera (amb gambes, 

sèpia i musclos)

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

18/11 19/11 20/11 21/11 22/11

Bròquil saltejat amb patates Mongetes seques guisades amb 

verdures

Tallarins al pesto Arròs saltejat amb verdures de 

temporada

Crema de verdures amb rostes

NO PORC
Truita de carbassó amb enciam i 

tomàquet

Cuixa de pollastre a la planxa 

amb enciam, olives i blat de 

moro

Bistec rus amb enciam, rúcula i 

tomàquet

Calamars enfarinats amb enciam 

i olives

Estofat de vedella amb pèsols, 

pastanaga i xampiyons

Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

 Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació en 

el lleure 

Arròs amb tomàquet Sopa d'escudella amb col, 

pastanaga i galets (Amb brou 

vegetal)

Macarrons amb tonyina 

gratinats

Crema de llegums amb llavors de 

sèsam

Bledes amb patates

"Cazón" a la planxa amb picada 

d'all i julivert i amanida variada

Pollastre a la planxa amb pisto 

de verdures al forn

Nuggets de gall dindi amb 

enciam, olives i brots de soja

Truita de patates i ceba amb 

enciam i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

enciam, tomàquet i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada

DIA DE LLIURE 

DISPOSICIÓ

RC Serveis

Dinar

ESCOLA COVES 

D'EN CIMANY

Dinar

Menú 

NOVEMBRE                                

2019                                

Dinar

Dinar

Menús elaborats i revisats - Yaiza Molina. NºCol: CAT001435  // Supervisora del centre - Montserrat Prat         



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

4/11 5/11 6/11 7/11 8/11

Macarrons napolitana Arròs tres delícies (amb pernil, 

gambetes i pèsols)

Mongeta verda amb patata Sopa de brou de peix amb 

fideus

Truita de carbassó amb enciam i 

pastanaga ratllada

Lluç a la planxa amb enciam, 

blat de moro i olives

Pernilets de pollastre amb 

xampinyons

Gall dindi arrebossat amb 

amanida d'enciam i cherrys

Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada Fruita de temporada

11/11 12/11 13/11 14/11 15/11

Crema de carbassa amb rostes Espirals a la carbonara (amb 

crema de llet i bacó)

Llenties amb arròs i quinoa Sopa de brou vegetal amb 

pistons

Espinacs saltejats amb panses i 

pinyons

Croquetes de bacallà amb 

mesclum d'enciams, blat de 

moro i pastanaga

Salsitxes d'au a la planxa amb 

enciams, escarola i tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

tomàquet amanit

Escalopins de llom arrebossat 

amb enciam i brots de soja

Paella marinera (amb gambes, 

sèpia i musclos)

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

18/11 19/11 20/11 21/11 22/11

Bròquil saltejat amb patates Mongetes seques guisades amb 

verdures

Tallarins al pesto Arròs saltejat amb verdures de 

temporada

Crema de verdures amb rostes

NO VEDELLA
Truita de carbassó amb enciam i 

tomàquet

Cuixa de pollastre a la planxa 

amb enciam, olives i blat de 

moro

Hamburguesa vegetal amb 

enciam, rúcula i tomàquet

Calamars enfarinats amb enciam 

i olives

Estofat de gall dindi amb 

pèsols, pastanaga i xampiyons

Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

 Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació en 

el lleure 

Arròs amb tomàquet Sopa d'escudella amb col, 

pastanaga i galets (Amb brou 

vegetal)

Macarrons amb tonyina 

gratinats

Crema de llegums amb llavors de 

sèsam

Bledes amb patates

"Cazón" a la planxa amb picada 

d'all i julivert i amanida variada

Llom a la planxa amb pisto de 

verdures al forn

Nuggets de gall dindi amb 

enciam, olives i brots de soja

Truita de patates i ceba amb 

enciam i tomàquet

Hamburguesa vegetal amb 

enciam, tomàquet i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada

DIA DE LLIURE 

DISPOSICIÓ

RC Serveis

Dinar

ESCOLA COVES 

D'EN CIMANY

Dinar

Menú 

NOVEMBRE                                

2019                                

Dinar

Dinar

Menús elaborats i revisats - Yaiza Molina. NºCol: CAT001435  // Supervisora del centre - Montserrat Prat         



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

4/11 5/11 6/11 7/11 8/11

Macarrons napolitana Amanida verda Mongeta verda amb patata Sopa de brou vegetal amb 

fideus

Truita de carbassó amb enciam i 

pastanaga ratllada

Arròs amb verdures Remenat d'ou amb xampinyons Hamburguesa vegetal amb 

amanida d'enciam i cherrys

Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada Fruita de temporada

11/11 12/11 13/11 14/11 15/11

Crema de carbassa amb rostes Graellada de verdures Llenties amb arròs i quinoa Sopa de brou vegetal amb 

pistons

Espinacs saltejats amb panses i 

pinyons

Mandonguilles de seitan amb 

mesclum d'enciams, blat de 

moro i pastanaga

Espirals amb salsa de tomàquet Truita francesa amb enciam i 

tomàquet amanit

Varetes de verdures amb enciam 

i brots de soja

Paella de verdures

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

18/11 19/11 20/11 21/11 22/11

Bròquil saltejat amb patates Amanida variada Tallarins al pesto Verdures a la planxa Crema de verdures amb rostes

OVOLACTEO-

VEGETARIÀ

Truita de carbassó amb enciam i 

tomàquet

Mongetes seques guisades amb 

verdures

Hamburguesa vegetal amb 

enciam, rúcula i tomàquet

Arròs saltejat amb verdures de 

temporada

Remenat d'ou amb pèsols, 

pastanaga i xampiyons

Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

 Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació en 

el lleure 

Graellada de verdures Sopa d'escudella amb col, 

pastanaga i galets (Amb brou 

vegetal)

Amanida verda Crema de llegums amb llavors de 

sèsam

Bledes amb patates

Arròs amb tomàquet Mandonguilles de seitan amb 

pisto de verdures al forn

Macarrons amb tomàquet 

gratinats

Truita de patates i ceba amb 

enciam i tomàquet

Hamburguesa vegetal amb 

enciam, tomàquet i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada

DIA DE LLIURE 

DISPOSICIÓ

RC Serveis

Dinar

ESCOLA COVES 

D'EN CIMANY

Dinar

Menú 

NOVEMBRE                                

2019                                

Dinar

Dinar
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

4/11 5/11 6/11 7/11 8/11

Verdures a la planxa Amanida verda Mongeta verda amb patata Sopa de brou vegetal amb 

fideus

Macarrons napolitana Arròs amb verdures Cigrons saltejats amb 

xampinyons

Hamburguesa vegetal amb 

amanida d'enciam i cherrys

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

11/11 12/11 13/11 14/11 15/11

Crema de carbassa amb rostes 

(sense llet ni derivats)

Graellada de verdures Amanida amb mesclum 

d'enciams, tomàquet i ceba

Sopa de brou vegetal amb 

pistons

Espinacs saltejats amb panses i 

pinyons

Mandonguilles de seitan amb 

mesclum d'enciams, blat de 

moro i pastanaga

Espirals amb salsa de tomàquet Llenties amb arròs i quinoa Varetes de verdures amb enciam 

i brots de soja

Paella de verdures

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

18/11 19/11 20/11 21/11 22/11

Bròquil saltejat amb patates Amanida variada Tallarins al pesto Verdures a la planxa Crema de verdures amb rostes 

(sense llet ni derivats)

VEGÀ
Varetes de verdures amb 

enciam i tomàquet

Mongetes seques guisades amb 

verdures

Hamburguesa vegetal amb 

enciam, rúcula i tomàquet

Arròs saltejat amb verdures de 

temporada

Cigrons saltejats amb pèsols, 

pastanaga i xampiyons

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

 Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació en 

el lleure 

Graellada de verdures Sopa d'escudella amb col, 

pastanaga i galets (Amb brou 

vegetal)

Amanida verda Crema de llegums amb llavors de 

sèsam (sense llet ni derivats)

Bledes amb patates

Arròs amb tomàquet Mandonguilles de seitan amb 

pisto de verdures al forn

Macarrons amb tomàquet (sense 

formatge)

Menestra de verdures amb 

patata

Hamburguesa vegetal amb 

enciam, tomàquet i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

DIA DE LLIURE 

DISPOSICIÓ

RC Serveis

Dinar

ESCOLA COVES 

D'EN CIMANY

Dinar

Menú 

NOVEMBRE                                

2019                                

Dinar

Dinar
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