
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10 2/10

ESCOLA COVES 

D´EN CIMANY

Arròs tres delícies Amanida campera de patates

Bacallà amb samfaina Magra al allet amb enciam, 

tomàquet i olives

Fruita del temps Fruita del temps

5/10 6/10 7/10 8/10 9/10

Bròquil amb patates Llenties estofades amb 

verduretes

Crema tèbia de carbassó amb 

rostes

Espaguetis al pesto Sopa de brou amb estrelletes

Lluç arrebossat amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

Arròs a la cubana ( amb 

tomàquet i ou dur)

Salsitxes a la planxa amb enciam 

i pastanaga

Vedella estofada amb patates, 

pastanaga i pèsols

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

12/10 13/10 14/10 15/10 16/10

Mongetes seques estofades amb 

verdures

Sopa de brou amb fideus i ou 

dur picat

Espirals bolonyesa gratinats Crema de porros i carbassó

FESTA

Truita de patates amb enciam, 

blat de moro i pastanaga

Delícies de peix amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Hamburguesa mixta amb enciam 

i pastanaga ratllada

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

19/10 20/10 21/10 22/10 23/10

Llenties casolanes amb verdures Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Brou de verdures i au amb 

galets

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Bistec rus de vedella amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Gall dindi a la planxa amb 

enciam, tomàquet amanit i olives

Filet de gall a la andalussa amb 

amanida variada

Mandonguilles de pollastre amb 

pèsols i pastanaga

Truita francesa amb enciam, 

olives i brots de soja

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

26/10 27/10 28/10 29/10 30/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Tallarins amb tomàquet i 

formatge ratllat

Arròs amb tomàquet Cigrons estofades amb xoriçet Crema de carabassa i boniato 

amb crostonets

Daus de bacallà amb enciam, 

pastanaga i blat de moro

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

amanida d´enciams i tomàquet 

natural

Llom a la planxa amb tomàquet 

amanit

Pollastre arrebossat amb 

patates fregides casolanes

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

Dinar

Dinar

Dinar

BASAL

Menú 

OCTUBRE                                

2020                              

Dinar

Dinar

 

 

Menús elaborats i revisats: Yaiza Molina 

NºCol: CAT001435 

Supervisora: Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10 2/10

ESCOLA COVES 

D´EN CIMANY

Arròs tres delícies Amanida campera de patates

Bacallà amb samfaina Magra al allet amb enciam, 

tomàquet i olives

Fruita del temps Iogurt natural

5/10 6/10 7/10 8/10 9/10

Bròquil amb patates Llenties estofades amb 

verduretes

Crema tèbia de carbassó amb 

rostes

Espaguetis al pesto Sopa de brou amb estrelletes

Lluç arrebossat amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

Arròs a la cubana ( amb 

tomàquet i ou dur)

Salsitxes a la planxa amb enciam 

i pastanaga

Vedella estofada amb patates, 

pastanaga i pèsols

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

12/10 13/10 14/10 15/10 16/10

Mongetes seques estofades amb 

verdures

Sopa de brou amb fideus i ou 

dur picat

Espirals bolonyesa gratinats Crema de porros i carbassó

FESTA

Truita de patates amb enciam, 

blat de moro i pastanaga

Delícies de peix amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Hamburguesa mixta amb enciam 

i pastanaga ratllada

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

19/10 20/10 21/10 22/10 23/10

Llenties casolanes amb verdures Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Brou de verdures i au amb 

galets

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Bistec rus de vedella amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Gall dindi a la planxa amb 

enciam, tomàquet amanit i olives

Filet de gall a la andalussa amb 

amanida variada

Mandonguilles de pollastre amb 

pèsols i pastanaga

Truita francesa amb enciam, 

olives i brots de soja

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

26/10 27/10 28/10 29/10 30/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Tallarins amb tomàquet i 

formatge ratllat

Arròs amb tomàquet Cigrons estofades amb xoriçet Crema de carabassa i boniato 

amb crostonets

Daus de bacallà amb enciam, 

pastanaga i blat de moro

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

amanida d´enciams i tomàquet 

natural

Llom a la planxa amb tomàquet 

amanit

Pollastre arrebossat amb 

patates fregides casolanes

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

BASAL         
( NO HALAL )

Dinar

Dinar

Dinar

Menú 

OCTUBRE                                

2020                                
Dinar

Dinar

Menús elaborats i revisats: Yaiza Molina 

NºCol: CAT001435 

Supervisora: Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10 2/10

ESCOLA COVES 

D´EN CIMANY

Arròs tres delícies  (sense 

pernil dolç )

Amanida campera de patates

Bacallà amb samfaina Truita francesa amb enciam, 

tomàquet i olives

Fruita del temps Fruita del temps

5/10 6/10 7/10 8/10 9/10

Bròquil amb patates Llenties estofades amb 

verduretes

Crema tèbia de carbassó amb 

rostes

Espaguetis al pesto Sopa de brou vegetal  amb 

estrelletes

Lluç arrebossat amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Truita francesa amb enciam, 

olives i brots de soja

Arròs a la cubana ( amb 

tomàquet i ou dur)

Croquetes de peix amb enciam i 

pastanaga

Ous durs amb formatge fresc i 

enciam amb tomàquet

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

12/10 13/10 14/10 15/10 16/10

Mongetes seques estofades amb 

verdures

Sopa de brou vegetal amb 

fideus i ou dur picat

Espirals amb tomàquet gratinats Crema de porros i carbassó

FESTA

Truita de patates amb enciam, 

blat de moro i pastanaga

Delícies de peix amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Lluç a la planxa amb enciam i 

pastanaga ratllada

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

19/10 20/10 21/10 22/10 23/10

Llenties casolanes amb verdures Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Brou de verdures i au amb 

galets

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Remenat de ous amb verdures 

amb amanida d´enciam i 

tomàquet

Delícies arrebossades de peix 

amb enciam, tomàquet amanit i 

olives

Filet de gall a la andalussa amb 

amanida variada

Ous durs amb tonyina i amanida 

d´enciam i tomàquet

Truita francesa amb enciam, 

olives i brots de soja

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

26/10 27/10 28/10 29/10 30/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Tallarins amb tomàquet i 

formatge ratllat

Arròs amb tomàquet Cigrons estofades amb verdures Crema de carabassa i boniato 

amb crostonets

Daus de bacallà amb enciam, 

pastanaga i blat de moro

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam i tomàquet natural

Remenat de ous amb tomàquet Peix arrebossat amb patates 

fregides casolanes

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

NO CARN

Dinar

Dinar

Dinar

Menú 

OCTUBRE                                

2020                              
Dinar

Dinar

 

 

Menús elaborats i revisats: Yaiza Molina 

NºCol: CAT001435 

Supervisora: Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10 2/10

ESCOLA COVES 

D´EN CIMANY

Arròs tres delícies Amanida campera de patates

Bacallà amb samfaina Magra al allet amb enciam, 

tomàquet i olives

Fruita del temps Fruita del temps

5/10 6/10 7/10 8/10 9/10

Bròquil amb patates Llenties estofades amb 

verduretes

Crema tèbia de carbassó amb 

rostes

Espaguetis al pesto Sopa de brou amb estrelletes

Lluç a la planxa  amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

Arròs a la cubana ( amb 

tomàquet i ou dur)

Salsitxes a la planxa amb enciam 

i pastanaga

Vedella estofada amb patates, 

pastanaga i pèsols

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

12/10 13/10 14/10 15/10 16/10

Mongetes seques estofades amb 

verdures

Sopa de brou amb fideus i ou 

dur picat

Espirals bolonyesa gratinats Crema de porros i carbassó

FESTA

Truita de patates amb enciam, 

blat de moro i pastanaga

Lluç a la planxa amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Hamburguesa mixta amb enciam 

i pastanaga ratllada

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

19/10 20/10 21/10 22/10 23/10

Llenties casolanes amb verdures Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Brou de verdures i au amb 

galets

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Bistec de vedella amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Gall dindi a la planxa amb 

enciam, tomàquet amanit i olives

Filet de gall a la andalussa amb 

amanida variada

Mandonguilles de pollastre amb 

pèsols i pastanaga

Truita francesa amb enciam, 

olives i brots de soja

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

26/10 27/10 28/10 29/10 30/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Tallarins amb tomàquet i 

formatge ratllat

Arròs amb tomàquet Cigrons estofades amb xoriçet Crema de carabassa i boniato 

amb crostonets

Bacallà a la planxa amb enciam, 

pastanaga i blat de moro

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

amanida d´enciams i tomàquet 

natural

Llom a la planxa amb tomàquet 

amanit

Pollastre a la planxa amb 

patates fregides casolanes

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

NO FRUITS 

SECS
Dinar

Dinar

Dinar

Menú 

OCTUBRE                                

2020                              
Dinar

Dinar

 

 

Menús elaborats i revisats: Yaiza Molina 

NºCol: CAT001435 

Supervisora: Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10 2/10

ESCOLA COVES 

D´EN CIMANY

Arròs tres delícies Amanida campera de patates

Bacallà amb samfaina Magra al allet amb enciam, 

tomàquet i olives

Fruita del temps Fruita del temps

5/10 6/10 7/10 8/10 9/10

Bròquil amb patates Llenties estofades amb 

verduretes

Crema tèbia de carbassó amb 

rostes (sense llet ni derivats)

Espaguetis al pesto Sopa de brou amb estrelletes

Lluç a la planxa amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

Arròs a la cubana ( amb 

tomàquet i ou dur)

Salsitxes a la planxa amb enciam 

i pastanaga

Vedella estofada amb patates, 

pastanaga i pèsols

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

12/10 13/10 14/10 15/10 16/10

Mongetes seques estofades amb 

verdures

Sopa de brou amb fideus i ou 

dur picat

Espirals bolonyesa (sense 

formatge)

Crema de porros i carbassó 

(sense llet ni derivats)

FESTA

Truita de patates amb enciam, 

blat de moro i pastanaga

Lluç a la planxa amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Hamburguesa mixta amb enciam 

i pastanaga ratllada

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

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

19/10 20/10 21/10 22/10 23/10

Llenties casolanes amb verdures Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Brou de verdures i au amb 

galets

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Bistec a la planxa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Gall dindi a la planxa amb 

enciam, tomàquet amanit i olives

Filet de gall a la andalusa amb 

enciam i tomàquet

Pollastre a la planxa amb pèsols i 

pastanaga

Truita francesa amb enciam, 

olives i brots de soja

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

26/10 27/10 28/10 29/10 30/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Tallarins amb tomàquet (sense 

formatge ratllat)

Arròs amb tomàquet Cigrons estofats amb verdures Crema de carabassa i boniato 

amb crostonets ( sense llet ni 

derivats)

Lluç a la planxa amb enciam, 

pastanaga i blat de moro

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

amanida d´enciams i tomàquet 

natural

Llom a la planxa amb tomàquet 

amanit

Pollastre a la planxa amb 

patates fregides casolanes

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

NO 

LACTOSA
Dinar

Dinar

Dinar

Menú 

OCTUBRE                                

2020                                
Dinar

Dinar

 

 

Menús elaborats i revisats: Yaiza Molina 

NºCol: CAT001435 

Supervisora: Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10 2/10

ESCOLA COVES 

D´EN CIMANY

Arròs tres delícies Amanida campera de patates

Bacallà amb samfaina Magra al allet amb enciam, 

tomàquet i olives

Fruita del temps Fruita del temps

5/10 6/10 7/10 8/10 9/10

Bròquil amb patates Cigrons estofats amb 

verduretes

Crema tèbia de carbassó amb 

rostes

Espaguetis al pesto Sopa de brou amb estrelletes

Lluç arrebossat amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

Arròs a la cubana ( amb 

tomàquet i ou dur)

Salsitxes a la planxa amb enciam 

i pastanaga

Vedella estofada amb patates, 

pastanaga i pèsols

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

12/10 13/10 14/10 15/10 16/10

Mongetes seques estofades amb 

verdures

Sopa de brou amb fideus i ou 

dur picat

Espirals bolonyesa gratinats Crema de porros i carbassó

FESTA

Truita de patates amb enciam, 

blat de moro i pastanaga

Delícies de peix amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Hamburguesa mixta amb enciam 

i pastanaga ratllada

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

19/10 20/10 21/10 22/10 23/10

Cigrons casolans amb verdures Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Brou de verdures i au amb 

galets

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Bistec rus de vedella amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Gall dindi a la planxa amb 

enciam, tomàquet amanit i olives

Filet de gall a la andalussa amb 

amanida variada

Mandonguilles de pollastre amb 

pèsols i pastanaga

Truita francesa amb enciam, 

olives i brots de soja

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

26/10 27/10 28/10 29/10 30/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Tallarins amb tomàquet i 

formatge ratllat

Arròs amb tomàquet Cigrons estofades amb xoriçet Crema de carabassa i boniato 

amb crostonets

Daus de bacallà amb enciam, 

pastanaga i blat de moro

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

amanida d´enciams i tomàquet 

natural

Llom a la planxa amb tomàquet 

amanit

Pollastre arrebossat amb 

patates fregides casolanes

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

NO 

LLENTIES
Dinar

Dinar

Dinar

Menú 

OCTUBRE                                

2020                              
Dinar

Dinar

 

 

Menús elaborats i revisats: Yaiza Molina 

NºCol: CAT001435 

Supervisora: Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10 2/10

ESCOLA COVES 

D´EN CIMANY

Arròs tres delícies Amanida campera de patates

Bacallà amb samfaina Magra al allet amb enciam, 

tomàquet i olives

Fruita del temps Iogurt natural

5/10 6/10 7/10 8/10 9/10

Bròquil amb patates Llenties estofades amb 

verduretes

Crema tèbia de carbassó amb 

rostes

Espaguetis al pesto Sopa de brou amb estrelletes

Lluç a la planxa amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

Arròs a la cubana ( amb 

tomàquet i ou dur)

Salsitxes a la planxa amb enciam 

i pastanaga

Vedella estofada amb patates, 

pastanaga i pèsols

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

12/10 13/10 14/10 15/10 16/10

Mongetes seques estofades amb 

verdures

Sopa de brou amb fideus i ou 

dur picat

Espirals bolonyesa gratinats Crema de porros i carbassó

FESTA

Truita de patates amb enciam, 

blat de moro i pastanaga

Lluç a la planxa amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Hamburguesa mixta amb enciam 

i pastanaga ratllada

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

19/10 20/10 21/10 22/10 23/10

Llenties casolanes amb verdures Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Brou de verdures i au amb 

galets

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Bistec de vedella planxa amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Gall dindi a la planxa amb 

enciam, tomàquet amanit i olives

Filet de gall a la andalussa amb 

amanida variada

Pollastre a la planxa amb pèsols i 

pastanaga

Truita francesa amb enciam, 

olives i brots de soja

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

26/10 27/10 28/10 29/10 30/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Tallarins amb tomàquet i 

formatge ratllat

Arròs amb tomàquet Cigrons estofades amb xoriçet Crema de carabassa i boniato 

amb crostonets

Bacallà a la planxa amb enciam, 

pastanaga i blat de moro

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

amanida d´enciams i tomàquet 

natural

Llom a la planxa amb tomàquet 

amanit

Pollastre arrebossat amb 

patates fregides casolanes

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

NO OLI PALMA NO 

OLI COCO

Dinar

Dinar

Dinar

Menú 

OCTUBRE                                

2020                                
Dinar

Dinar

Menús elaborats i revisats: Yaiza Molina 

NºCol: CAT001435 

Supervisora: Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10 2/10

ESCOLA COVES 

D´EN CIMANY

Arròs tres delícies Amanida campera de patates   

(sense ou )

Bacallà  ( sense ou ) amb 

samfaina

Magra al allet amb enciam, 

tomàquet i olives

Fruita del temps Fruita del temps

5/10 6/10 7/10 8/10 9/10

Bròquil amb patates Llenties estofades amb 

verduretes

Crema tèbia de carbassó amb 

rostes

Espaguetis al pesto Sopa de brou amb estrelletes

Lluç a la planxa  amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

Arròs a la cubana ( amb 

tomàquet )

Salsitxes a la planxa amb enciam 

i pastanaga

Vedella estofada amb patates, 

pastanaga i pèsols

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

12/10 13/10 14/10 15/10 16/10

Mongetes seques estofades amb 

verdures

Sopa de brou amb fideus Espirals bolonyesa gratinats Crema de porros i carbassó

FESTA

Bistec vedella a la planxa  amb 

enciam, blat de moro i pastanaga

Lluç a la palnxa amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Hamburguesa mixta amb enciam 

i pastanaga ratllada

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

19/10 20/10 21/10 22/10 23/10

Llenties casolanes amb verdures Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Brou de verdures i au amb 

galets

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Bistec de vedellaa la planxa  

amb amanida d´enciam i 

tomàquet

Gall dindi a la planxa amb 

enciam, tomàquet amanit i olives

Filet de gall a la andalussa        ( 

enfarinat) amb amanida variada

Pollastre a la planxa amb pèsols i 

pastanaga

Llom a la planxa amb enciam, 

olives i brots de soja

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

26/10 27/10 28/10 29/10 30/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Tallarins amb tomàquet i 

formatge ratllat

Arròs amb tomàquet Cigrons estofades amb xoriçet Crema de carabassa i boniato 

amb crostonets

Bacallà a la planxa amb enciam, 

pastanaga i blat de moro

Gall dindi a la palnxca amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

amanida d´enciams i tomàquet 

natural

Llom a la planxa amb tomàquet 

amanit

Pollastre a la planxa  amb 

patates fregides casolanes

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

NO OU

Dinar

Dinar

Dinar

Menú 

OCTUBRE                                

2020                              
Dinar

Dinar

 

 

Menús elaborats i revisats: Yaiza Molina 

NºCol: CAT001435 

Supervisora: Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10 2/10

ESCOLA COVES 

D´EN CIMANY

Arròs tres delícies ( sense 

gambetes)

Amanida campera de patates ( 

sense tonyina)

Pollastre a la planxa amb enciam 

i brots de soja

Magra al allet amb enciam, 

tomàquet i olives

Fruita del temps Iogurt natural

5/10 6/10 7/10 8/10 9/10

Bròquil amb patates Llenties estofades amb 

verduretes

Crema tèbia de carbassó amb 

rostes

Espaguetis al pesto Sopa de brou amb estrelletes

Bistec planxa amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

Arròs a la cubana ( amb 

tomàquet i ou dur)

Salsitxes a la planxa amb enciam 

i pastanaga

Vedella estofada amb patates, 

pastanaga i pèsols

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

12/10 13/10 14/10 15/10 16/10

Mongetes seques estofades amb 

verdures

Sopa de brou amb fideus i ou 

dur picat

Espirals bolonyesa gratinats Crema de porros i carbassó

FESTA

Truita de patates amb enciam, 

blat de moro i pastanaga

Croquetes de pollastre amb 

enciam, tomàquet i blat de moro

Hamburguesa mixta amb enciam 

i pastanaga ratllada

Arròs amb verdures

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

19/10 20/10 21/10 22/10 23/10

Llenties casolanes amb verdures Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Brou de verdures i au amb 

galets

Patates guisades amb verdures

RC Serveis

Bistec rus de vedellla amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Gall dindi a la planxa amb 

enciam, tomàquet amanit i olives

Bistec planxa amb enciam i 

tomàquet

Mandonguilles de pollastre amb 

pèsols i pastanaga

Truita francesa amb enciam, 

olives i brots de soja

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

26/10 27/10 28/10 29/10 30/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Tallarins amb tomàquet i 

formatge ratllat

Arròs amb tomàquet Cigrons estofades amb xoriçet Crema de carabassa i boniato 

amb crostonets

Pollastre a la planxa amb enciam, 

pastanaga i blat de moro

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

amanida d´enciams i tomàquet 

natural

Llom a la planxa amb tomàquet 

amanit

Pollastre arrebossat amb 

patates fregides casolanes

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

NO PEIX

Dinar

Dinar

Dinar

Menú 

OCTUBRE                                

2020                               
Dinar

Dinar

 

 

Menús elaborats i revisats: Yaiza Molina 

NºCol: CAT001435 

Supervisora: Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10 2/10

ESCOLA COVES 

D´EN CIMANY

Arròs tres delícies ( sense 

gambetes)

Amanida campera de patates ( 

sense tonyina)

Pollastre a la planxa amb enciam 

i brots de soja

Magra al allet amb enciam, 

tomàquet i olives

Fruita del temps Iogurt natural

5/10 6/10 7/10 8/10 9/10

Bròquil amb patates Llenties estofades amb 

verduretes

Crema tèbia de carbassó amb 

rostes

Espaguetis al pesto Sopa de brou amb estrelletes

Bistec planxa amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

Arròs a la cubana ( amb 

tomàquet i ou dur)

Salsitxes a la planxa amb enciam 

i pastanaga

Vedella estofada amb patates, 

pastanaga i pèsols

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

12/10 13/10 14/10 15/10 16/10

Mongetes seques estofades amb 

verdures

Sopa de brou amb fideus i ou 

dur picat

Espirals bolonyesa gratinats Crema de porros i carbassó

FESTA

Truita de patates amb enciam, 

blat de moro i pastanaga

Croquetes de pollastre amb 

enciam, tomàquet i blat de moro

Hamburguesa mixta amb enciam 

i pastanaga ratllada

Arròs amb verdures

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

19/10 20/10 21/10 22/10 23/10

Llenties casolanes amb verdures Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Brou de verdures i au amb 

galets

Patates guisades amb verdures

RC Serveis

Bistec rus de vedellla amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Gall dindi a la planxa amb 

enciam, tomàquet amanit i olives

Bistec planxa amb enciam i 

tomàquet

Mandonguilles de pollastre amb 

pèsols i pastanaga

Truita francesa amb enciam, 

olives i brots de soja

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

26/10 27/10 28/10 29/10 30/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Tallarins amb tomàquet i 

formatge ratllat

Arròs amb tomàquet Cigrons estofades amb xoriçet Crema de carabassa i boniato 

amb crostonets

Pollastre a la planxa amb enciam, 

pastanaga i blat de moro

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

amanida d´enciams i tomàquet 

natural

Llom a la planxa amb tomàquet 

amanit

Pollastre arrebossat amb 

patates fregides casolanes

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

NO PEIX, 

NI MARISC
Dinar

Dinar

Dinar

Menú 

OCTUBRE                                

2020                               
Dinar

Dinar

 

 

Menús elaborats i revisats: Yaiza Molina 

NºCol: CAT001435 

Supervisora: Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10 2/10

ESCOLA COVES 

D´EN CIMANY

Arròs tres delícies Amanida campera de patates

Bacallà amb samfaina Pollastre al allet amb enciam, 

tomàquet i olives

Fruita del temps Iogurt natural

5/10 6/10 7/10 8/10 9/10

Bròquil amb patates Llenties estofades amb 

verduretes

Crema tèbia de carbassó amb 

rostes

Espaguetis al pesto Sopa de brou vegetal  amb 

estrelletes

Lluç arrebossat amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

Arròs a la cubana ( amb 

tomàquet i ou dur)

Salsitxes d´au a la planxa amb 

enciam i pastanaga

Vedella estofada amb patates, 

pastanaga i pèsols

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

12/10 13/10 14/10 15/10 16/10

Mongetes seques estofades amb 

verdures

Sopa de brou vegetal amb 

fideus i ou dur picat

Espirals amb tomàquet gratinats Crema de porros i carbassó

FESTA

Truita de patates amb enciam, 

blat de moro i pastanaga

Delícies de peix amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Pollastre a la planxa amb enciam 

i pastanaga ratllada

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

19/10 20/10 21/10 22/10 23/10

Llenties casolanes amb verdures Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Brou de verdures i au amb 

galets

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Bistec rus de vedella amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Gall dindi a la planxa amb 

enciam, tomàquet amanit i olives

Filet de gall a la andalussa amb 

amanida variada

Mandonguilles de pollastre amb 

pèsols i pastanaga

Truita francesa amb enciam, 

olives i brots de soja

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

26/10 27/10 28/10 29/10 30/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Tallarins amb tomàquet i 

formatge ratllat

Arròs amb tomàquet Cigrons estofades amb verdures Crema de carabassa i boniato 

amb crostonets

Daus de bacallà amb enciam, 

pastanaga i blat de moro

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

amanida d´enciams i tomàquet 

natural

Lluç a la planxa amb tomàquet 

amanit

Pollastre arrebossat amb 

patates fregides casolanes

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

NO PORC 

Dinar

Dinar

Dinar

Menú 

OCTUBRE                                

2020                                
Dinar

Dinar

 

 

Menús elaborats i revisats: Yaiza Molina 

NºCol: CAT001435 

Supervisora: Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10 2/10

ESCOLA COVES 

D´EN CIMANY

Arròs tres delícies Amanida campera de patates

Bacallà amb samfaina Pollastre al allet amb enciam, 

tomàquet i olives

Fruita del temps Iogurt natural

5/10 6/10 7/10 8/10 9/10

Bròquil amb patates Cigrons estofats amb 

verduretes

Crema tèbia de carbassó amb 

rostes

Espaguetis al pesto Sopa de brou vegetal  amb 

estrelletes

Lluç arrebossat amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

Arròs a la cubana ( amb 

tomàquet i ou dur)

Salsitxes d´au a la planxa amb 

enciam i pastanaga

Vedella estofada amb patates, 

pastanaga i pèsols

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

12/10 13/10 14/10 15/10 16/10

Mongetes seques estofades amb 

verdures

Sopa de brou vegetal amb 

fideus i ou dur picat

Espirals amb tomàquet gratinats Crema de porros i carbassó

FESTA

Truita de patates amb enciam, 

blat de moro i pastanaga

Delícies de peix amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Pollastre a la planxa amb enciam 

i pastanaga ratllada

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

19/10 20/10 21/10 22/10 23/10

Cigrons casolans amb verdures Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Brou de verdures i au amb 

galets

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Bistec rus de vedella amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Gall dindi a la planxa amb 

enciam, tomàquet amanit i olives

Filet de gall a la andalussa amb 

amanida variada

Mandonguilles de pollastre amb 

pèsols i pastanaga

Truita francesa amb enciam, 

olives i brots de soja

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

26/10 27/10 28/10 29/10 30/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Tallarins amb tomàquet i 

formatge ratllat

Arròs amb tomàquet Cigrons estofades amb verdures Crema de carabassa i boniato 

amb crostonets

Daus de bacallà amb enciam, 

pastanaga i blat de moro

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

amanida d´enciams i tomàquet 

natural

Lluç a la planxa amb tomàquet 

amanit

Pollastre arrebossat amb 

patates fregides casolanes

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

NO PORC, NO 

LLENTIES

Dinar

Dinar

Dinar

Menú 

OCTUBRE                                

2020                                
Dinar

Dinar

 

 

Menús elaborats i revisats: Yaiza Molina 

NºCol: CAT001435 

Supervisora: Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10 2/10

ESCOLA COVES 

D´EN CIMANY

Arròs tres delícies Amanida campera de patates

Bacallà amb samfaina Magra al allet amb enciam, 

tomàquet i olives

Fruita del temps Fruita del temps

5/10 6/10 7/10 8/10 9/10

Bròquil amb patates Llenties estofades amb 

verduretes

Crema tèbia de carbassó amb 

rostes (sense llet ni derivats)

Espaguetis al pesto Sopa de brou amb estrelletes

Lluç a la planxa amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

Arròs a la cubana ( amb 

tomàquet i ou dur)

Salsitxes a la planxa amb enciam 

i pastanaga

Vedella estofada amb patates, 

pastanaga i pèsols

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

12/10 13/10 14/10 15/10 16/10

Mongetes seques estofades amb 

verdures

Sopa de brou amb fideus i ou 

dur picat

Espirals bolonyesa (sense 

formatge)

Crema de porros i carbassó 

(sense llet ni derivats)

FESTA

Truita de patates amb enciam, 

blat de moro i pastanaga

Lluç a la planxa amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Hamburguesa mixta amb enciam 

i pastanaga ratllada

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

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

19/10 20/10 21/10 22/10 23/10

NO PROTEINA 

LLET

Llenties casolanes amb verdures Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Brou de verdures i au amb 

galets

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Bistec a la planxa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Gall dindi a la planxa amb 

enciam, tomàquet amanit i olives

Filet de gall a la andalusa amb 

enciam i tomàquet

Pollastre a la planxa amb pèsols i 

pastanaga

Truita francesa amb enciam, 

olives i brots de soja

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

26/10 27/10 28/10 29/10 30/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Tallarins amb tomàquet (sense 

formatge ratllat)

Arròs amb tomàquet Cigrons estofats amb verdures Crema de carabassa i boniato 

amb crostonets ( sense llet ni 

derivats)

Lluç a la planxa amb enciam, 

pastanaga i blat de moro

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

amanida d´enciams i tomàquet 

natural

Llom a la planxa amb tomàquet 

amanit

Pollastre a la planxa amb 

patates fregides casolanes

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

Dinar

Dinar

Dinar

Menú 

OCTUBRE                                

2020                                
Dinar

Dinar

 

 

Menús elaborats i revisats: Yaiza Molina 

NºCol: CAT001435 

Supervisora: Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10 2/10

ESCOLA COVES 

D´EN CIMANY

Amanida campera de patates Amanida campera de patates

Bacallà amb samfaina Magra al allet amb enciam, 

tomàquet i olives

Fruita del temps Iogurt natural

5/10 6/10 7/10 8/10 9/10

Bròquil amb patates Llenties estofades amb 

verduretes

Crema tèbia de carbassó amb 

rostes

Espaguetis al pesto Sopa de brou vegetal amb 

estrelletes

Lluç arrebossat amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

Arròs a la cubana ( amb 

tomàquet i ou dur)

Salsitxes d´au a la planxa amb 

enciam i pastanaga

Gall dindi estofat amb patates, 

pastanaga i pèsols

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

12/10 13/10 14/10 15/10 16/10

Mongetes seques estofades amb 

verdures

Sopa de brou vegetal amb 

fideus i ou dur picat

Espirals amb tomàquet gratinats Crema de porros i carbassó

FESTA

Truita de patates amb enciam, 

blat de moro i pastanaga

Delícies de peix amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Pollastre a la planxa amb enciam 

i pastanaga ratllada

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

19/10 20/10 21/10 22/10 23/10

Llenties casolanes amb verdures Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Brou de verdures i au amb 

galets

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Gall dindi a la planxa amb 

enciam, tomàquet amanit i olives

Filet de gall a la andalusa amb 

enciam i tomàquet

Mandonguilles de pollastre amb 

pèsols i pastanaga

Truita francesa amb enciam, 

olives i brots de soja

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

26/10 27/10 28/10 29/10 30/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Tallarins amb tomàquet i 

formatge ratllat

Arròs amb tomàquet Cigrons estofades amb xoriçet Crema de carabassa i boniato 

amb crostonets

Daus de bacallà amb enciam, 

pastanaga i blat de moro

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciams i tomàquet natural

Llom a la planxa amb tomàquet 

amanit

Pollastre arrebossat amb 

patates fregides casolanes

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

NO VEDELLA

Dinar

Dinar

Dinar

Menú 

OCTUBRE                                

2020                                
Dinar

Dinar

 

 

Menús elaborats i revisats: Yaiza Molina 

NºCol: CAT001435 

Supervisora: Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10 2/10

ESCOLA COVES 

D´EN CIMANY

Amanida variada d´enciam i 

formatge

Assortit de verdures planxa

Arròs amb verdures Amanida de patates ceba, 

tomàquet, pebrot, ou dur…

Fruita del temps Iogurt natural

5/10 6/10 7/10 8/10 9/10

Bròquil amb patates Amanida d´enciam i pastanaga Crema tèbia de carbassó amb 

rostes

Amanida d´enciam i tomàquet Sopa de brou vegetal amb 

estrelletes

Truita francesa amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Llenties estofades amb 

verduretes

Arròs a la cubana ( amb 

tomàquet i ou dur)

Espaguetis al pesto Tofu estofat amb patates, 

pastanaga i pèsols

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

12/10 13/10 14/10 15/10 16/10

Mongetes seques estofades amb 

verdures

Sopa de verdures del hort amb 

rostes de pa

Minestra de verdures Crema de porros i carbassó

FESTA

Truita de patates amb enciam, 

blat de moro i pastanaga

Arròs amb tomàquet Espirals amb salsa de tomàquet Arròs amb verdures

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

19/10 20/10 21/10 22/10 23/10

Llenties casolanes amb verdures Bledes amb patates Amanida variada d´enciam i 

tomàquet

Brou de verdures amb galets Verdures del temps saltejades

RC Serveis

Hamburguesa vegetal amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Varetes de verdures amb 

amanida d´enciam i tomàquet 

amanit

Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Mandonguilles de seità amb 

pèsols i pastanaga

Patates guisades amb verdures

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

26/10 27/10 28/10 29/10 30/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Tallarins amb tomàquet i 

formatge ratllat

Verdura bullida  amb patates Amanida variada amb tomàquet i 

olives

Crema de carabassa i boniato 

amb crostonets

Tofu a la planxa amb enciam, 

pastanaga i blat de moro

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Arròs amb tomàquet Cigrons estofats amb verdures Hamburguesa vegetal amb 

patates fregides casolanes

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

 OVOLACTEO-     

VEGETARIÀ  ( SI 

LÀCTIC, SI OU)

Dinar

Dinar

Dinar

Menú 

OCTUBRE                                

2020                               
Dinar

Dinar



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10 2/10

ESCOLA COVES 

D´EN CIMANY

Arròs tres delícies Amanida campera de patates

Bacallà a la planxa amb amanida Magra a la planxa amb enciam, 

tomàquet i olives

Fruita del temps Fruita del temps

5/10 6/10 7/10 8/10 9/10

Bròquil amb patates Llenties estofades amb 

verduretes

Crema tèbia de carbassó Espaguetis al pesto Sopa de brou amb estrelletes

Lluç a la planxa  amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

Arròs a la cubana ( amb 

tomàquet natural  i ou dur)

Salsitxes a la planxa amb enciam 

i pastanaga

Bistec a la planxa  amb  

pastanaga i pèsols

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

12/10 13/10 14/10 15/10 16/10

Mongetes seques estofades amb 

verdures

Sopa de brou amb fideus i ou 

dur picat

Espirals blancs amb oli i orenga Crema de porros i carbassó

FESTA

Truita francesa amb enciam, 

blat de moro i pastanaga

Lluç a la planxa  amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Hamburguesa mixta amb enciam 

i pastanaga ratllada

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

19/10 20/10 21/10 22/10 23/10

Llenties casolanes amb verdures Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Brou de verdures i au amb 

galets

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Bistec de  vedella planxa amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Gall dindi a la planxa amb 

enciam, tomàquet amanit i olives

Filet de gall a la planxa amb 

amanida variada

Pollastre a la planxa amb pèsols i 

pastanaga

Truita francesa amb enciam, 

olives i brots de soja

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

26/10 27/10 28/10 29/10 30/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Tallarins amb tomàquet Arròs blanc amb verdures Cigrons estofades amb verdures Crema de carabassa i boniato 

Bacallà a la planxa amb enciam, 

pastanaga i blat de moro

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

amanida d´enciams i tomàquet 

natural

Llom a la planxa amb tomàquet 

amanit

Pollastre a la planxa amb 

amanida variada

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

SOBREPÉS

Dinar

Dinar

Dinar

Menú 

OCTUBRE                                

2020                              
Dinar

Dinar

 

 

Menús elaborats i revisats: Yaiza Molina 

NºCol: CAT001435 

Supervisora: Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10 2/10

ESCOLA COVES 

D´EN CIMANY

Amanida variada d´enciam Assortit de verdures planxa

Arròs amb verdures Amanida de patates ceba, 

tomàquet, pebrot.

Fruita del temps Fruita del temps

5/10 6/10 7/10 8/10 9/10

Bròquil amb patates Amanida d´enciam i pastanaga Crema tèbia de carbassó amb 

rostes ( sense llet ni derivats)

Amanida d´enciam i tomàquet Sopa de brou vegetal amb 

estrelletes

Seità a la planxa amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Llenties estofades amb 

verduretes

Arròs a la cubana ( amb 

tomàquet )

Espaguetis al pesto Tofu estofat amb patates, 

pastanaga i pèsols

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

12/10 13/10 14/10 15/10 16/10

Amanida variada d´enciam i 

tomàquet

Sopa de verdures del hort amb 

rostes de pa

Minestra de verdures Crema de porros i carbassó     ( 

sense llet ni derivats )

FESTA

Mongetes seques estofades amb 

verdures

Arròs amb tomàquet Espirals amb salsa de tomàquet Arròs amb verdures

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

19/10 20/10 21/10 22/10 23/10

Llenties casolanes amb verdures Bledes amb patates Amanida variada d´enciam i 

tomàquet

Brou de verdures amb galets Verdures del temps saltejades

RC Serveis

Hamburguesa vegetal amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Varetes de verdures amb 

amanida d´enciam i tomàquet 

amanit

Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Mandonguilles de seità amb 

pèsols i pastanaga

Patates guisades amb verdures

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

26/10 27/10 28/10 29/10 30/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Tallarins amb tomàquet Verdura bullida  amb patates Amanida variada amb tomàquet i 

olives

Crema de carabassa i boniato 

amb crostonets ( sense llet ni 

derivats )

Tofu a la planxa amb enciam, 

pastanaga i blat de moro

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Arròs amb tomàquet Cigrons estofats amb verdures Hamburguesa vegetal amb 

patates fregides casolanes

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

VEGÀ

Dinar

Dinar

Dinar

Menú 

OCTUBRE                                

2020                               
Dinar

Dinar



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10 2/10

ESCOLA COVES 

D´EN CIMANY

Amanida variada d´enciam Assortit de verdures planxa

Arròs amb verdures Amanida de patates ceba, 

tomàquet, pebrot, ou dur…

Fruita del temps Fruita del temps

5/10 6/10 7/10 8/10 9/10

Bròquil amb patates Amanida d´enciam i pastanaga Crema tèbia de carbassó amb 

rostes ( sense llet ni derivats)

Amanida d´enciam i tomàquet Sopa de brou vegetal amb 

estrelletes

Truita francesa amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Llenties estofades amb 

verduretes

Arròs a la cubana ( amb 

tomàquet i ou dur)

Espaguetis al pesto Tofu estofat amb patates, 

pastanaga i pèsols

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

12/10 13/10 14/10 15/10 16/10

Mongetes seques estofades amb 

verdures

Sopa de verdures del hort amb 

rostes de pa

Minestra de verdures Crema de porros i carbassó     ( 

sense llet ni derivats )

FESTA

Truita de patates amb enciam, 

blat de moro i pastanaga

Arròs amb tomàquet Espirals amb salsa de tomàquet Arròs amb verdures

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

19/10 20/10 21/10 22/10 23/10

Llenties casolanes amb verdures Bledes amb patates Amanida variada d´enciam i 

tomàquet

Brou de verdures amb galets Verdures del temps saltejades

RC Serveis

Hamburguesa vegetal amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Varetes de verdures amb 

amanida d´enciam i tomàquet 

amanit

Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Mandonguilles de seità amb 

pèsols i pastanaga

Patates guisades amb verdures

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

26/10 27/10 28/10 29/10 30/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Tallarins amb tomàquet i 

formatge ratllat

Verdura bullida  amb patates Amanida variada amb tomàquet i 

olives

Crema de carabassa i boniato 

amb crostonets ( sense llet ni 

derivats )

Tofu a la planxa amb enciam, 

pastanaga i blat de moro

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Arròs amb tomàquet Cigrons estofats amb verdures Hamburguesa vegetal amb 

patates fregides casolanes

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

  VEGETARIÀ               

( NO  LÀCTIC, SI 

OU )

Dinar

Dinar

Dinar

Menú 

OCTUBRE                                

2020                               
Dinar

Dinar


