
COVES D´EN 

CIMANY BON INICI DE CURS!!

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep

Arròs tres delìcies ( amb pèsols, 

pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Cigrons estofats amb verduretes Vichyssoisse amb rostes Amanida d´espirals ( amb pernil, 

blat, salsa rosa,..)

BASAL
Nuggets de pollastre amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Pollastre al forn amb patates 

rostides

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Fruita amb almívar Fruita del temps Fruita del temps Gelat Fruita del temps

20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

Crema tèbia de carbassò amb pa 

torrat

Amanida amb mesclum d´enciams, 

tomàquet, formatge fresc i 

vinagreta de Módena

Espaguetis napolitana amb 

formatge ratllat

Arròs amb verdures

FESTA

Truita de patates i ceba amb 

amanida variada

Mongetes estofades amb gall 

dindi

Bacallà arrebossat amb amanida 

d´enciam i olives

Llom a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i soja

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

27/9 28/9 29/9 30/9

Macarrons amb tonyina gratinats 

amb formatge

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Crema de llegums amb llevors de 

sèsam

Amanida campera de patates

Croquetes de pernil amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb 

enciam, tomàquet i brots de soja

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Fruita del temps Gelat Fruita del temps Fruita del temps

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar



COVES D´EN 

CIMANY BON INICI DE CURS!!

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep

Arròs tres delìcies ( amb pèsols, 

pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Cigrons estofats amb verduretes Vichyssoisse amb rostes Amanida d´espirals ( amb pernil, 

blat, salsa rosa,..)

BASAL NO 

HALAL

Nuggets de pollastre amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Pollastre al forn amb patates 

rostides

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Fruita amb almívar Fruita del temps Fruita del temps Gelat Fruita del temps

20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

Crema tèbia de carbassò amb 

daus de pa torrat

Amanida amb mesclum d´enciams, 

tomàquet, formatge fresc i 

vinagreta de Módena

Espaguetis napolitana amb 

formatge ratllat

Arròs amb verdures

FESTA

Truita de patates i ceba amb 

amanida variada

Mongetes estofades amb gall 

dindi

Bacallà arrebossat amb amanida 

d´enciam i olives

Llom a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i soja

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

27/9 28/9 29/9 30/9

Macarrons amb tonyina gratinats 

amb formatge

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Crema de llegums amb llevors de 

sèsam

Amanida campera de patates

Croquetes de pernil amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb 

enciam, tomàquet i brots de soja

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Fruita del temps Gelat Fruita del temps Fruita del temps

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar



COVES D´EN 

CIMANY BON INICI DE CURS!!

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep

Arròs tres delìcies ( amb pèsols, 

pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Cigrons estofats amb verduretes Vichyssoisse amb rostes Amanida d´espirals ( amb pernil, 

blat, salsa rosa,..)

DESNUTRICIÓ
Nuggets de pollastre amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Pollastre al forn amb patates 

rostides

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Fruita amb almívar Fruita del temps Fruita del temps Gelat Fruita del temps

20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

Crema tèbia de carbassò amb 

daus de pa torrat

Amanida amb mesclum d´enciams, 

tomàquet, formatge fresc i 

vinagreta de Módena

Espaguetis napolitana amb 

formatge ratllat

Arròs amb verdures

FESTA

Truita de patates i ceba amb 

amanida variada

Mongetes estofades amb gall 

dindi

Bacallà arrebossat amb amanida 

d´enciam i olives

Llom a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i soja

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

27/9 28/9 29/9 30/9

Macarrons amb tonyina gratinats 

amb formatge

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Crema de llegums amb llevors de 

sèsam

Amanida campera de patates

Croquetes de pernil amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb 

enciam, tomàquet i brots de soja

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Fruita del temps Gelat Fruita del temps Fruita del temps

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar



COVES D´EN 

CIMANY BON INICI DE CURS!!

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep

Arròs tres delìcies ( amb pèsols, 

pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Cigrons estofats amb verduretes  

( sense tomàquet )

Vichyssoisse  (sense rostes) Amanida d´espirals ( amb pernil, 

blat, sense salsa rosa,..)

HIPOCALÒRIC, 

NO TOMÀQUET

Pollastre a la planxa amb enciam i 

olives

Filet de lluç al forn amb ceba Truita francesa amb enciam i 

olives

Pollastre al forn amb ceba al forn Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam amanit

Fruita amb almívar Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural desnatat Fruita del temps

20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

Crema tèbia de carbassò ( sense 

rostes )

Amanida variada amb formatge 

fresc ( sense tomàquet)

Espaguetis blanca amb oli i 

orenga i amb formatge ratllat

Arròs amb verdures ( sofregit 

sense tomàquet )

FESTA
Truita de patates i ceba amb 

amanida variada( sense tomàquet 

)

Mongetes estofades amb gall 

dindi ( sofregit sense tomàquet )

Bacallà a la planxa amb amanida 

d´enciam i olives

Llom a la planxa amb amanida 

d´enciam i brots de soja

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

27/9 28/9 29/9 30/9

Macarrons amb tonyina gratinats 

amb formatge ( sense salsa de 

tomàquet )

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Crema de llegums amb llevors de 

sèsam

Amanida campera de patates        

( sense tomàquet )

Bistec de vedella a la planxa   

amb enciam, tomàquet i blat de 

moro

Cuixa pollastre planxa amb i brots 

de soja

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam i pastanaga

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

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar



COVES D´EN 

CIMANY BON INICI DE CURS!!

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep

Arròs tres delìcies ( amb pèsols, 

pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Cigrons estofats amb verduretes Vichyssoisse  (sense rostes) Amanida d´espirals ( amb pernil, 

blat, sense salsa rosa,..)

HIPOCALÒRIC
Pollastre a la planxa amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Pollastre al forn amb ceba i 

tomàquet al forn

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Fruita amb almívar Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural desnatat Fruita del temps

20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

Crema tèbia de carbassò ( sense 

rostes )

Amanida variada amb formatge 

fresc

Espaguetis napolitana amb 

formatge ratllat

Arròs amb verdures

FESTA

Truita de patates i ceba amb 

amanida variada

Mongetes estofades amb gall 

dindi

Bacallà a la planxa amb amanida 

d´enciam i olives

Llom a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i soja

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

27/9 28/9 29/9 30/9

Macarrons amb tonyina gratinats 

amb formatge

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Crema de llegums amb llevors de 

sèsam

Amanida campera de patates

Bistec de vedella a la planxa   

amb enciam, tomàquet i blat de 

moro

Cuixa pollastre planxa amb 

enciam, tomàquet i brots de soja

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

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

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar



COVES D´EN 

CIMANY BON INICI DE CURS!!

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep

Arròs tres delìcies ( amb pèsols, 

pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Cigrons estofats amb verduretes Vichyssoisse amb rostes Amanida d´espirals ( amb pernil, 

blat, salsa rosa,..sense tonyina)

NO PEIX
Nuggets de pollastre amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Bistec de vedella planxa amb ceba 

i tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Pollastre al forn amb patates 

rostides

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Fruita amb almívar Fruita del temps Fruita del temps Gelat Fruita del temps

20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

Crema tèbia de carbassò amb pa 

torrat

Amanida amb mesclum d´enciams, 

tomàquet, formatge fresc i 

vinagreta de Módena

Espaguetis napolitana amb 

formatge ratllat

Arròs amb verdures

FESTA

Truita de patates i ceba amb 

amanida variada

Mongetes estofades amb gall 

dindi

Pollastre arrebossat amb amanida 

d´enciam i olives

Llom a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i soja

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

27/9 28/9 29/9 30/9

Macarrons amb verdures gratinats 

amb formatge

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Crema de llegums amb llevors de 

sèsam

Amanida campera de patates ( 

sense tonyina )

Croquetes de pernil amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb 

enciam, tomàquet i brots de soja

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Bistec a la planxa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Fruita del temps Gelat Fruita del temps Fruita del temps

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar



COVES D´EN 

CIMANY BON INICI DE CURS!!

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep

Arròs tres delìcies ( sense pèsols, 

pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Pasta amb oli i orenga Vichyssoisse amb rostes Amanida d´espirals ( amb pernil, 

blat, salsa rosa,..)

NO LLEGUMS
Nuggets de pollastre amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Pollastre al forn amb patates 

rostides

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Fruita amb almívar Fruita del temps Fruita del temps Gelat Fruita del temps

20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

Crema tèbia de carbassò amb pa 

torrat

Amanida amb mesclum d´enciams, 

tomàquet, formatge fresc i 

vinagreta de Módena

Espaguetis napolitana amb 

formatge ratllat

Arròs amb verdures

FESTA

Truita de patates i ceba amb 

amanida variada

Arròs amb verdures i gall dindi Bacallà arrebossat amb amanida 

d´enciam i olives

Llom a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i soja

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

27/9 28/9 29/9 30/9

Macarrons amb tonyina gratinats 

amb formatge

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Crema de verdures amb llevors 

de sèsam 

Amanida campera de patates

Croquetes de pernil amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb 

enciam, tomàquet i brots de soja

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Fruita del temps Gelat Fruita del temps Fruita del temps

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar



COVES D´EN 

CIMANY BON INICI DE CURS!!

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep

Arròs tres delìcies ( amb pèsols, 

sense pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Cigrons estofats amb verduretes Vichyssoisse amb rostes Amanida d´espirals ( sense  

pernil, blat, salsa rosa,..)

NO LLENTIES, 

NO PORC

Nuggets de pollastre amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Pollastre al forn amb patates 

rostides

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Fruita amb almívar Fruita del temps Fruita del temps Gelat Fruita del temps

20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

Crema tèbia de carbassò amb pa 

torrat

Amanida amb mesclum d´enciams, 

tomàquet, formatge fresc i 

vinagreta de Módena

Espaguetis napolitana amb 

formatge ratllat

Arròs amb verdures

FESTA

Truita de patates i ceba amb 

amanida variada

Mongetes estofades amb gall 

dindi

Bacallà arrebossat amb amanida 

d´enciam i olives

Bistec a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i soja

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

27/9 28/9 29/9 30/9

Macarrons amb tonyina gratinats 

amb formatge

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Crema de llegums amb llevors de 

sèsam ( sense llenties )

Amanida campera de patates

Croquetes vegetals amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb 

enciam, tomàquet i brots de soja

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Fruita del temps Gelat Fruita del temps Fruita del temps

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar



COVES D´EN 

CIMANY BON INICI DE CURS!!

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep

Arròs tres delìcies ( amb pèsols, 

pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Cigrons estofats amb verduretes Vichyssoisse amb rostes Amanida d´espirals ( amb pernil, 

blat, salsa rosa,..)

NO LLENTIES
Nuggets de pollastre amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Pollastre al forn amb patates 

rostides

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Fruita amb almívar Fruita del temps Fruita del temps Gelat Fruita del temps

20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

Crema tèbia de carbassò amb pa 

torrat

Amanida amb mesclum d´enciams, 

tomàquet, formatge fresc i 

vinagreta de Módena

Espaguetis napolitana amb 

formatge ratllat

Arròs amb verdures

FESTA

Truita de patates i ceba amb 

amanida variada

Mongetes estofades amb gall 

dindi

Bacallà arrebossat amb amanida 

d´enciam i olives

Llom a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i soja

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

27/9 28/9 29/9 30/9

Macarrons amb tonyina gratinats 

amb formatge

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Crema de llegums amb llevors de 

sèsam ( sense llenties )

Amanida campera de patates

Croquetes de pernil amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb 

enciam, tomàquet i brots de soja

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Fruita del temps Gelat Fruita del temps Fruita del temps

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar



COVES D´EN 

CIMANY BON INICI DE CURS!!

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep

Arròs tres delìcies ( amb pèsols,  

sense pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Cigrons estofats amb verduretes Vichyssoisse amb rostes Amanida d´espirals (sense pernil, 

blat, salsa rosa,..)

NO PORC
Nuggets de pollastre amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Pollastre al forn amb patates 

rostides

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Fruita amb almívar Fruita del temps Fruita del temps Gelat Fruita del temps

20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

Crema tèbia de carbassò amb pa 

torrat

Amanida amb mesclum d´enciams, 

tomàquet, formatge fresc i 

vinagreta de Módena

Espaguetis napolitana amb 

formatge ratllat

Arròs amb verdures

FESTA

Truita de patates i ceba amb 

amanida variada

Mongetes estofades amb gall 

dindi

Bacallà arrebossat amb amanida 

d´enciam i olives

Bistec a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i soja

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

27/9 28/9 29/9 30/9

Macarrons amb tonyina gratinats 

amb formatge

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Crema de llegums amb llevors de 

sèsam

Amanida campera de patates

Croquetes vegetals amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb 

enciam, tomàquet i brots de soja

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Fruita del temps Gelat Fruita del temps Fruita del temps

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar



COVES D´EN 

CIMANY BON INICI DE CURS!!

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep

Arròs tres delìcies ( amb pèsols, 

pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Cigrons estofats amb verduretes Vichyssoisse amb rostes Amanida d´espirals ( amb pernil, 

blat, salsa rosa,..)

NO VEDELLA
Nuggets de pollastre amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Pollastre al forn amb patates 

rostides

Hamburguesa de pollastre planxa 

amb enciam i tomàquet amanits

Fruita amb almívar Fruita del temps Fruita del temps Gelat Fruita del temps

20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

Crema tèbia de carbassò amb pa 

torrat

Amanida amb mesclum d´enciams, 

tomàquet, formatge fresc i 

vinagreta de Módena

Espaguetis napolitana amb 

formatge ratllat

Arròs amb verdures

FESTA

Truita de patates i ceba amb 

amanida variada

Mongetes estofades amb gall 

dindi

Bacallà arrebossat amb amanida 

d´enciam i olives

Llom a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i soja

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

27/9 28/9 29/9 30/9

Macarrons amb tonyina gratinats 

amb formatge

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Crema de llegums amb llevors de 

sèsam

Amanida campera de patates

Croquetes de pernil amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb 

enciam, tomàquet i brots de soja

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Fruita del temps Gelat Fruita del temps Fruita del temps

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar



COVES D´EN 

CIMANY BON INICI DE CURS!!

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep

Arròs tres delìcies ( amb pèsols, 

pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Cigrons estofats amb verduretes Vichyssoisse amb rostes Amanida d´espirals ( amb pernil, 

blat, salsa rosa,..)

NO FRUITS 

SECS

Nuggets de pollastre amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Pollastre al forn amb patates 

rostides

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Fruita amb almívar Fruita del temps Fruita del temps Gelat Fruita del temps

20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

Crema tèbia de carbassò amb pa 

torrat

Amanida amb mesclum d´enciams, 

tomàquet, formatge fresc i 

vinagreta de Módena

Espaguetis napolitana amb 

formatge ratllat

Arròs amb verdures

FESTA

Truita de patates i ceba amb 

amanida variada

Mongetes estofades amb gall 

dindi

Bacallà arrebossat amb amanida 

d´enciam i olives

Llom a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i soja

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

27/9 28/9 29/9 30/9

Macarrons amb tonyina gratinats 

amb formatge

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Crema de llegums ( sense llevors ) Amanida campera de patates

Croquetes de pernil amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb 

enciam, tomàquet i brots de soja

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Fruita del temps Gelat Fruita del temps Fruita del temps

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar



COVES D´EN 

CIMANY BON INICI DE CURS!!

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep

Arròs tres delìcies ( amb pèsols,  

sense pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Cigrons estofats amb verduretes Vichyssoisse amb rostes Amanida d´espirals ( sense 

pernil, blat, salsa rosa,..)

NO CARN
Peix arrebossat amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Peix al forn amb patates rostides Remenat d´ous amb enciam i 

tomàquet amanits

Fruita amb almívar Fruita del temps Fruita del temps Gelat Fruita del temps

20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

Crema tèbia de carbassò amb pa 

torrat

Amanida amb mesclum d´enciams, 

tomàquet, formatge fresc i 

vinagreta de Módena

Espaguetis napolitana amb 

formatge ratllat

Arròs amb verdures

FESTA

Truita de patates i ceba amb 

amanida variada

Mongetes estofades amb verdures Bacallà arrebossat amb amanida 

d´enciam i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i soja

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

27/9 28/9 29/9 30/9

Macarrons amb tonyina gratinats 

amb formatge

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Crema de llegums amb llevors de 

sèsam

Amanida campera de patates

Croquetes vegetals amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Peix a la planxa amb enciam, 

tomàquet i brots de soja

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Fruita del temps Gelat Fruita del temps Fruita del temps

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar



COVES D´EN 

CIMANY BON INICI DE CURS!!

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep

Arròs tres delìcies ( amb pèsols, 

pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Cigrons estofats amb verduretes Vichyssoisse amb rostes Amanida d´espirals ( amb pernil, 

blat, sense salsa rosa,..)

NO OLI PALMA, 

NO OLI COCO

Pollastre a la planxa amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Pollastre al forn amb patates 

rostides

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Fruita amb almívar Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps

20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

Crema tèbia de carbassò amb pa 

torrat

Amanida amb mesclum d´enciams, 

tomàquet, formatge fresc i 

vinagreta de Módena

Espaguetis napolitana amb 

formatge ratllat

Arròs amb verdures

FESTA

Truita de patates i ceba amb 

amanida variada

Mongetes estofades amb gall 

dindi

Bacallà a la planxa amb amanida 

d´enciam i olives

Llom a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i soja

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

27/9 28/9 29/9 30/9

Macarrons amb tonyina gratinats 

amb formatge

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Crema de llegums ( sense llevors ) Amanida campera de patates

Filet de pollastre a la planxa amb 

enciam, tomàquet i blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb 

enciam, tomàquet i brots de soja

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar



COVES D´EN 

CIMANY BON INICI DE CURS!!

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep

Arròs tres delìcies ( amb pèsols, 

pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Cigrons estofats amb verduretes Vichyssoisse amb rostes  ( sense 

llet ni derivats )

Amanida d´espirals ( amb pernil, 

blat, sense salsa rosa,..)

NO PROTEÏNA 

LLET VACA, NO 

FRUITS SECS

Pollastre a la planxa amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Pollastre al forn amb patates 

rostides

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Fruita amb almívar Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

Crema tèbia de carbassò amb pa 

torrat ( sense llet ni derivats )

Amanida amb mesclum d´enciams, 

tomàquet i vinagreta de Módena

Espaguetis napolitana sense 

formatge

Arròs amb verdures

FESTA

Truita de patates i ceba amb 

amanida variada

Mongetes estofades amb gall 

dindi

Bacallà a la planxa  amb amanida 

d´enciam i olives

Llom a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i soja

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

27/9 28/9 29/9 30/9

Macarrons amb tonyina gratinats 

sense formatge

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Crema de llegums sense llevors de 

sèsam  ( sense llet ni derivats )

Amanida campera de patates

Filet de pollastre a la planxa amb 

enciam, tomàquet i blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb 

enciam, tomàquet i brots de soja

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

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

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar



COVES D´EN 

CIMANY BON INICI DE CURS!!

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep

Arròs tres delìcies ( amb pèsols, 

pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Cigrons estofats amb verduretes Vichyssoisse amb rostes  ( sense 

llet ni derivats )

Amanida d´espirals ( amb pernil, 

blat, sense salsa rosa,..)

NO PROTEÏNA 

LLET VACA

Pollastre a la planxa amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Pollastre al forn amb patates 

rostides

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Fruita amb almívar Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

Crema tèbia de carbassò amb pa 

torrat ( sense llet ni derivats )

Amanida amb mesclum d´enciams, 

tomàquet i vinagreta de Módena

Espaguetis napolitana sense 

formatge

Arròs amb verdures

FESTA

Truita de patates i ceba amb 

amanida variada

Mongetes estofades amb gall 

dindi

Bacallà a la planxa  amb amanida 

d´enciam i olives

Llom a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i soja

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

27/9 28/9 29/9 30/9

Macarrons amb tonyina gratinats 

sense formatge

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Crema de llegums amb llevors de 

sèsam  ( sense llet ni derivats )

Amanida campera de patates

Filet de pollastre a la planxa amb 

enciam, tomàquet i blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb 

enciam, tomàquet i brots de soja

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

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

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar



COVES D´EN 

CIMANY BON INICI DE CURS!!

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep

Arròs tres delìcies ( amb pèsols, 

pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Cigrons estofats amb verduretes Vichyssoisse amb rostes  ( sense 

llet ni derivats )

Amanida d´espirals ( amb pernil, 

blat, sense salsa rosa,..)

NO LLET ( NO 

LACTOSA )

Pollastre a la planxa amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Pollastre al forn amb patates 

rostides

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Fruita amb almívar Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

Crema tèbia de carbassò amb pa 

torrat ( sense llet ni derivats )

Amanida amb mesclum d´enciams, 

tomàquet i vinagreta de Módena

Espaguetis napolitana sense 

formatge

Arròs amb verdures

FESTA

Truita de patates i ceba amb 

amanida variada

Mongetes estofades amb gall 

dindi

Bacallà a la planxa  amb amanida 

d´enciam i olives

Llom a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i soja

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

27/9 28/9 29/9 30/9

Macarrons amb tonyina gratinats 

sense formatge

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Crema de llegums amb llevors de 

sèsam  ( sense llet ni derivats )

Amanida campera de patates

Filet de pollastre a la planxa amb 

enciam, tomàquet i blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb 

enciam, tomàquet i brots de soja

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

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

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar



COVES D´EN 

CIMANY BON INICI DE CURS!!

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep

Arròs saltejat amb oli i julivert Crema de patata Cigrons saltejats amb oli Patates bullides amb oli Espirals bullides amb oli i orenga

NO 

FRUCTOSA

Pollastre a ala planxa amb brots 

de soja i olives

Filet de lluç a la planxa amb 

patates al forn

Truita francesa Pollastre a la planxa amb olives i 

brots de soja

Hamburguesa vedella planxa amb 

olives

Iogurt natural sense sucre Iogurt natural sense sucre Iogurt natural sense sucre Iogurt natural sense sucre Iogurt natural sense sucre

20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

Crema de patates Mongetes seques saltejades amb 

oli i julivert

Espaguetis blancs amb oli i 

orenga

Arròs blanc amb sofregit de all

FESTA

Truita francesa amb olives i brots 

de soja

Bistec de vedella a la planxa Peix a la planxa amb brots de 

soja

Llom a la planxa amb brots de 

soja i olives

Iogurt natural sense sucre Iogurt natural sense sucre Iogurt natural sense sucre Iogurt natural sense sucre

27/9 28/9 29/9 30/9

Macarrons blancs amb oli Crema de patates Crema de llegums Patates bullides amb oli

Filet de pollastre a la planxa amb 

patata caliu

Cuixa pollastre planxa amb patata 

amb olives i brots de soja

Truita francesa amb olives Lluç a la planxa amb brots de 

soja i olives

Iogurt natural sense sucre Iogurt natural sense sucre Iogurt natural sense sucre Iogurt natural sense sucre

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar



COVES D´EN 

CIMANY BON INICI DE CURS!!

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep

Amanida variada d´enciam amb 

tomàquet i olives

Mongeta verda amb patates Cigrons estofats amb verduretes Vichyssoisse amb rostes Amanida de tomàquet, pastanaga 

i olives

 OVOLACTEO 

VEGETARIÀ

Arròs tres delìcies ( amb pèsols i 

truita)                      

Tofu al forn amb ceba i tomàquet Truita francesa amb enciam i 

olives

Hamburguesa vegetal amb patates 

rostides

Amanida d´espirals amb ou dur i 

formatge

Fruita amb almívar Fruita del temps Fruita del temps Gelat Fruita del temps

20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

Crema tèbia de carbassò amb 

rostes

Amanida amb mesclum d´enciams, 

tomàquet, formatge fresc i 

vinagreta de Módena

Amanida verda amb olives i 

pastanaga ratllada

Arròs amb verdures 

FESTA
Truita de patates i ceba amb 

amanida d´enciam, pastanaga i 

olives

Mongetes estofades amb verdures Espaguetis napolitana amb 

formatge ratllat

Ous durs amb amanida d´enciam, 

tomàquet i brots de soja 

d´enciam,

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

27/9 28/9 29/9 30/9

Macarrons gratinats amb 

formatge

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Crema de llegums amb llevors de 

sèsam

Verdura del temps saltejada

Croquetes vegetals amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Seità a la  planxa amb enciam, 

tomàquet cherry i blat de moro

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Amanida campera de patates

Fruita del temps Gelat Fruita del temps Fruita del temps

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar


