
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10

Arròs amb tomàquet

Estofat de vedella a la 

jardinera

Fruita del temps

4/10 5/10 6/10 7/10 8/10

Bròquil amb patates Espaguetis al pesto Crema tèbia de  d´espinacs amb 

rostes

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Sopa de brou amb estrelletes

Lluç arrebossat amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Salsitxes a la planxa amb enciam 

i pastanaga

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Llom al allet amb alberginia 

arrebossada

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

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

11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

Crema de porros i carbassó Sopa de brou amb fideus i ou 

dur picat

Macarrons bolonyesa gratinats Llenties amb arròs i quinoa

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

Escalopa de pollastre amb 

enciam, tomàquet i blat de moro

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

18/10 19/10 20/10 21/10 22/10

Crema de pastanaga amb rostes Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Sopa de brou de verdures i au 

amb galets

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Cigrons estofats amb verdures i 

bulgur

Pernilets de pollastre rostits 

amb ceba i tomàquet

Filet de lluç a la andalusa amb 

enciam i tomàquet

Mandonguilles de vedella amb 

pèsols i pastanaga

Llom a la planxa amb enciam, 

pastanaga ratllada i olives

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

25/10 26/10 27/10 28/10 CASTANYADA    29/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Espirals al pesto Arròs amb tomàquet Patates saltades amb pebrot, 

carbassó i ceba

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

Mongetes estofades amb 

xoriçet

Pollastre arrebossat amb 

patates fregides casolanes

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Postres especial Castanyada

FESTA

Dinar

Dinar

Dinar

OCTUBRE 

2021

BASAL

Dinar

Dinar

COVES D'EN 

CIMANY

Menús elaborats i revisats:   

Cristina Echevarria Perez NºCol: CAT001118 

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10

Arròs amb tomàquet

Estofat de vedella a la 

jardinera

Fruita del temps

4/10 5/10 6/10 7/10 8/10

Bròquil amb patates Espaguetis al pesto Crema tèbia de  d´espinacs amb 

rostes

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Sopa de brou amb estrelletes

Lluç arrebossat amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Salsitxes a la planxa amb enciam 

i pastanaga

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Llom al allet amb alberginia 

arrebossada

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

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

11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

Crema de porros i carbassó Sopa de brou amb fideus i ou 

dur picat

Macarrons bolonyesa gratinats Llenties amb arròs i quinoa

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

Escalopa de pollastre amb 

enciam, tomàquet i blat de moro

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

18/10 19/10 20/10 21/10 22/10

Crema de pastanaga amb rostes Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Sopa de brou de verdures i au 

amb galets

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Cigrons estofats amb verdures i 

bulgur

Pernilets de pollastre rostits 

amb ceba i tomàquet

Filet de lluç a la andalusa amb 

enciam i tomàquet

Mandonguilles de vedella amb 

pèsols i pastanaga

Llom a la planxa amb enciam, 

pastanaga ratllada i olives

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

25/10 26/10 27/10 28/10 CASTANYADA    29/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Espirals al pesto Arròs amb tomàquet Patates saltades amb pebrot, 

carbassó i ceba

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

Mongetes estofades amb 

xoriçet

Pollastre arrebossat amb 

patates fregides casolanes

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Postres especial Castanyada

Dinar

BASAL NO 

HALAL
Dinar

OCTUBRE 

2021

Dinar FESTA

Dinar

Dinar

COVES D'EN 

CIMANY

Menús elaborats i revisats:   

Cristina Echevarria Perez NºCol: CAT001118 

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10

Arròs amb tomàquet

Estofat de vedella a la 

jardinera

Fruita del temps

4/10 5/10 6/10 7/10 8/10

Bròquil amb patates Espaguetis amb alfàbrega 

(s/formatge)

Crema tèbia d´espiinacs amb 

rostes (s/llet ni derivats)

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Sopa de brou amb estrelletes

Lluç arrebossat amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Salsitxes a la planxa amb enciam 

i pastanaga

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Llom al allet amb allbergínia 

arrebossada

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

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

11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

Crema de porros i carbassó 

(s/llet ni derivats)

Sopa de brou amb fideus i ou 

dur picat

Macarrons bolonyesa 

(s/formatge)

Llenties amb arròs i quinoa

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

Escalopa de pollastre amb 

enciam, tomàquet i blat de moro

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

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

18/10 19/10 20/10 21/10 22/10

Crema de pastanaga amb rostes 

(s/llet ni derivats)

Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Sopa de brou de verdures i au 

amb galets

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Cigrons estofats amb verdures i 

bulgur

Pernilets de pollastre rostits 

amb ceba i tomàquet

Filet de lluç a la andalusa amb 

enciam i tomàquet

Mandonguilles de vedella amb 

pèsols i pastanaga

Llom a la planxa amb enciam, 

pastanaga ratllada i olives

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

25/10 26/10 27/10 28/10 CASTANYADA    29/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Espirals amb alfàbrega 

(s/formatge)

Arròs amb tomàquet Patates saltades amb pebrot, 

carbassó i ceba

Crema de carabassa i boniato 

amb crostonets (s/llet ni 

derivats)

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

Mongetes estofades (s/carn) Pollastre arrebossat amb 

patates fregides casolanes

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Postres especial Castanyada (s/lactosa)

Dinar

BASAL         

NO HALAL       

NO LACTOSA

Dinar

OCTUBRE 

2021

Dinar FESTA

Dinar

Dinar

COVES D'EN 

CIMANY

Menús elaborats i revisats:   

Cristina Echevarria Perez NºCol: CAT001118 

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10

Arròs amb tomàquet

Estofat de vedella a la 

jardinera

Fruita del temps

4/10 5/10 6/10 7/10 8/10

Bròquil amb patates Espaguetis al pesto Crema tèbia d´espinacs amb 

rostes

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Sopa de brou amb estrelletes

Lluç arrebossat amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Salsitxes d'au a la planxa amb 

enciam i pastanaga

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Vedella a la planxa amb 

alberginia arrebossada

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

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

11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

Crema de porros i carbassó Sopa de brou amb fideus i ou 

dur picat

Macarrons amb tomàquet 

gratinats

Llenties amb arròs i quinoa

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

Escalopa de pollastre amb 

enciam, tomàquet i blat de moro

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

18/10 19/10 20/10 21/10 22/10

Crema de pastanaga amb rostes Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Sopa de brou de verdures i au 

amb galets

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Cigrons estofats amb verdures i 

bulgur

Pernilets de pollastre rostits 

amb ceba i tomàquet

Filet de lluç a la andalusa amb 

enciam i tomàquet

Mandonguilles de vedella amb 

pèsols i pastanaga

Gall d'indi a la planxa amb 

enciam, pastanaga ratllada i 

olives

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

25/10 26/10 27/10 28/10 CASTANYADA    29/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Espirals al pesto Arròs amb tomàquet Patates saltades amb pebrot, 

carbassó i ceba

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

Mongetes estofades (s/porc) Pollastre arrebossat amb 

patates fregides casolanes

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Postres especial Castanyada

Dinar

NO PORC Dinar

OCTUBRE 

2021

Dinar FESTA

Dinar

Dinar

COVES D'EN 

CIMANY

Menús elaborats i revisats:   

Cristina Echevarria Perez NºCol: CAT001118 

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones 

Menús elaborats i revisats:   

Cristina Echevarria Perez NºCol: CAT001118 

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10

Arròs amb tomàquet

Estofat de vedella a la 

jardinera

Fruita del temps (no kiwi)

4/10 5/10 6/10 7/10 8/10

Bròquil amb patates Espaguetis al pesto Crema tèbia d´espinacs amb 

rostes

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Sopa de brou amb estrelletes

Lluç arrebossat amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Salsitxes d'au a la planxa amb 

enciam i pastanaga

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Vedella a la planxa amb 

alberginia arrebossada

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi) Iogurt natural

11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

Crema de porros i carbassó Sopa de brou amb fideus i ou 

dur picat

Macarrons amb tomàquet 

gratinats

Llenties amb arròs i quinoa

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

Escalopa de pollastre amb 

enciam, tomàquet i blat de moro

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Iogurt natural Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi) Iogurt natural

18/10 19/10 20/10 21/10 22/10

Crema de pastanaga amb rostes Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Sopa de brou de verdures i au 

amb galets

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Cigrons estofats amb verdures i 

bulgur

Pernilets de pollastre rostits 

amb ceba i tomàquet

Filet de lluç a la andalusa amb 

enciam i tomàquet

Mandonguilles de vedella amb 

pèsols i pastanaga

Gall d'indi a la planxa amb 

enciam, pastanaga ratllada i 

olives

Fruita del temps (no kiwi) Iogurt natural Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi)

25/10 26/10 27/10 28/10 CASTANYADA    29/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Espirals al pesto Arròs amb tomàquet Patates saltades amb pebrot, 

carbassó i ceba

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

Mongetes estofades (s/porc) Pollastre arrebossat amb 

patates fregides casolanes

Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi) Postres especial Castanyada

Dinar

NO PORC      

NO KIWI
Dinar

OCTUBRE 

2021

Dinar FESTA

Dinar

Dinar

COVES D'EN 

CIMANY

Menús elaborats i revisats:   

Cristina Echevarria Perez NºCol: CAT001118 

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones 

Menús elaborats i revisats:   

Cristina Echevarria Perez NºCol: CAT001118 

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10

Arròs amb tomàquet

Estofat de vedella a la 

jardinera

Fruita del temps

4/10 5/10 6/10 7/10 8/10

Bròquil amb patates Espaguetis al pesto Crema tèbia d´espinacs amb 

rostes

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Sopa de brou amb estrelletes

Lluç arrebossat amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Salsitxes d'au a la planxa amb 

enciam i pastanaga

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Vedella a la planxa amb 

alberginia arrebossada

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

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

11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

Crema de porros i carbassó Sopa de brou amb fideus i ou 

dur picat

Macarrons amb tomàquet 

gratinats

Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

Escalopa de pollastre amb 

enciam, tomàquet i blat de moro

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

18/10 19/10 20/10 21/10 22/10

Crema de pastanaga amb rostes Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Sopa de brou de verdures i au 

amb galets

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Cigrons estofats amb verdures i 

bulgur

Pernilets de pollastre rostits 

amb ceba i tomàquet

Filet de lluç a la andalusa amb 

enciam i tomàquet

Mandonguilles de vedella amb 

pèsols i pastanaga

Gall d'indi a la planxa amb 

enciam, pastanaga ratllada i 

olives

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

25/10 26/10 27/10 28/10 CASTANYADA    29/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Espirals al pesto Arròs amb tomàquet Patates saltades amb pebrot, 

carbassó i ceba

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

Mongetes estofades (s/porc) Pollastre arrebossat amb 

patates fregides casolanes

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Postres especial Castanyada

Dinar

NO PORC  

NO 

LLENTIES

Dinar

OCTUBRE 

2021

Dinar FESTA

Dinar

Dinar

COVES D'EN 

CIMANY

Menús elaborats i revisats:   

Cristina Echevarria Perez NºCol: CAT001118 

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones 

Menús elaborats i revisats:   

Cristina Echevarria Perez NºCol: CAT001118 

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10

Arròs amb tomàquet

Truita a la francesa amb enciam 

i olives

Fruita del temps

4/10 5/10 6/10 7/10 8/10

Bròquil amb patates Espaguetis al pesto Crema tèbia d´espinacs amb 

rostes

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Sopa de brou vegetal amb 

estrelletes

Lluç arrebossat amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Ous al forn amb enciam i 

pastanaga

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Peix blanc al forn amb alberginia 

arrebossada

Lluç a la planxa amb enciam, 

olives i brots de soja

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

11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

Crema de porros i carbassó Sopa de brou vegetal amb 

fideus i ou dur picat

Macarrons amb tomàquet 

gratinats (s/carn)

Llenties amb arròs i quinoa

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

Lluç arrebossat amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Hamburguesa vegetal amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

18/10 19/10 20/10 21/10 22/10

Crema de pastanaga amb rostes Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Sopa de brou de verdures amb 

galets

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Cigrons estofats amb verdures i 

bulgur

Truita francesa amb ceba i 

tomàquet

Filet de lluç a la andalusa amb 

enciam i tomàquet

Mandonguilles de cigrons amb 

pèsols i pastanaga

Peix blanc a la planxa amb 

enciam, pastanaga ratllada i 

olives

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

25/10 26/10 27/10 28/10 CASTANYADA    29/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Espirals al pesto Arròs amb tomàquet Patates saltades amb pebrot, 

carbassó i ceba

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 vegetal amb 

amanida d´enciams i tomàquet 

natural

Mongetes estofades (s/carn) Lluç arrebossat amb patates 

fregides casolanes

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Postres especial Castanyada

Dinar

NO CARN Dinar

OCTUBRE 

2021

Dinar FESTA

Dinar

Dinar

COVES D'EN 

CIMANY

Menús elaborats i revisats:   

Cristina Echevarria Perez NºCol: CAT001118 

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10

Arròs amb tomàquet

Estofat de vedella a la 

jardinera

Fruita del temps

4/10 5/10 6/10 7/10 8/10

Bròquil amb patates Espaguetis al pesto Crema tèbia d`espinacs amb 

rostes

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Sopa de brou amb estrelletes

Ous al forn amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Salsitxes a la planxa amb enciam 

i pastanaga

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Llom al allet amb albergínia 

arrebosada

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

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

11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

Crema de porros i carbassó Sopa de brou amb fideus i ou 

dur picat

Macarrons bolonyesa gratinats Llenties amb arròs i quinoa

Arròs amb verdures i pèsols Escalopa de pollastre amb 

enciam, tomàquet i blat de moro

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

18/10 19/10 20/10 21/10 22/10

Crema de pastanaga amb rostes Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Sopa de brou de verdures i au 

amb galets

Patates guisades amb verdures

RC Serveis

Cigrons estofats amb verdures i 

bulgur

Pernilets de pollastre rostits 

amb ceba i tomàquet

Truita a la francesa amb enciam 

i tomàquet

Mandonguilles de vedella amb 

pèsols i pastanaga

Llom a la planxa amb enciam, 

pastanaga ratllada i olives

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

25/10 26/10 27/10 28/10 CASTANYADA    29/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Espirals al pesto Arròs amb tomàquet Patates saltades amb pebrot, 

carbassó i ceba

Crema de carabassa i boniato 

amb crostonets

Daus de gall d'indi 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

Mongetes estofades amb 

xoriçet

Pollastre arrebossat amb 

patates fregides casolanes

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Postres especial Castanyada

Dinar

NO PEIX Dinar

OCTUBRE 

2021

Dinar FESTA

Dinar

Dinar

COVES D'EN 

CIMANY

Menús elaborats i revisats:   

Cristina Echevarria Perez NºCol: CAT001118 

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10

Arròs amb tomàquet

Estofat de vedella a la 

jardinera

Fruita del temps

4/10 5/10 6/10 7/10 8/10

Bròquil amb patates Espaguetis al pesto Crema tèbia d´espinacs amb 

rostes

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Sopa de brou amb estrelletes

Lluç al forn amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Salsitxes a la planxa amb enciam 

i pastanaga

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Llom al allet amb albergínia a la 

planxa

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

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

11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

Crema de porros i carbassó Sopa de brou amb fideus i ou 

dur picat

Macarrons bolonyesa gratinats Llenties amb arròs i quinoa

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, tomàquet i blat de moro

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

18/10 19/10 20/10 21/10 22/10

Crema de pastanaga amb rostes Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Sopa de brou de verdures i au 

amb galets

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Cigrons estofats amb verdures i 

bulgur

Pernilets de pollastre rostits 

amb ceba i tomàquet

Filet de lluç a la planxa amb 

enciam i tomàquet

Mandonguilles de vedella amb 

pèsols i pastanaga

Llom a la planxa amb enciam, 

pastanaga ratllada i olives

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

25/10 26/10 27/10 28/10 CASTANYADA    29/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Espirals al pesto Arròs amb tomàquet Patates saltades amb pebrot, 

carbassó i ceba

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

Mongetes estofades (s/carn) Pit de pollastre planxa amb 

patates

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

Dinar

NO OLI 

PALMA NI 

OLI COCO

Dinar

OCTUBRE 

2021

Dinar FESTA

Dinar

Dinar

COVES D'EN 

CIMANY

Menús elaborats i revisats:   

Cristina Echevarria Perez NºCol: CAT001118 

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10

Arròs amb tomàquet

Estofat de vedella a la 

jardinera

Fruita del temps

4/10 5/10 6/10 7/10 8/10

Bròquil amb patates Espaguetis amb alfàbrega 

(s/formatge) (pasta s/gluten)

Crema tèbia d´espinaacs  

(s/rostes) (s/llet ni derivats)

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Sopa de brou amb estrelletes 

(pasta s/gluten)

Lluç al forn amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Salsitxes a la planxa amb enciam 

i pastanaga

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Llom al allet amb albergínia a la 

planxa

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

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

11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

Crema de porros i carbassó 

(s/llet ni derivats) (s/rostes)

Sopa de brou amb fideus i ou 

dur picat (pasta s/gluten)

Macarrons bolonyesa 

(s/formatge) (s/gluten)

Llenties amb arròs i quinoa

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, tomàquet i blat de moro

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

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

18/10 19/10 20/10 21/10 22/10

Crema de pastanaga (s/rostes) 

(s/llet ni derivats)

Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Sopa de brou de verdures i au 

amb galets (pasta s/gluten)

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Cigrons estofats amb verdures i 

bulgur

Pernilets de pollastre rostits 

amb ceba i tomàquet

Filet de lluç a la planxa amb 

enciam i tomàquet

Mandonguilles de vedella amb 

pèsols i pastanaga

Llom a la planxa amb enciam, 

pastanaga ratllada i olives

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

25/10 26/10 27/10 28/10 CASTANYADA    29/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Espirals amb alfàbrega 

(s/formatge) (pasta s/gluten)

Arròs amb tomàquet Patates saltades amb pebrot, 

carbassó i ceba

Crema de carabassa i boniato 

(s/crostonets) (s/llet ni 

derivats)

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

Mongetes estofades (s/carn) Pit de pollastre planxa amb 

patates fregides casolanes

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

Dinar

NO LACTOSA 

NO GLUTEN
Dinar

OCTUBRE 

2021

Dinar FESTA

Dinar

Dinar

COVES D'EN 

CIMANY

Menús elaborats i revisats:   

Cristina Echevarria Perez NºCol: CAT001118 

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10

Arròs amb tomàquet

Estofat de vedella a la 

jardinera

Fruita del temps

4/10 5/10 6/10 7/10 8/10

Bròquil amb patates Espaguetis amb alfàbrega 

(s/formatge)

Crema tèbia d´espinacs amb 

rostes (s/llet ni derivats)

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Sopa de brou amb estrelletes

Lluç arrebossat amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Salsitxes a la planxa amb enciam 

i pastanaga

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Llom al allet amb alberginia 

arrebosssada

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

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

11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

Crema de porros i carbassó 

(s/llet ni derivats)

Sopa de brou amb fideus i ou 

dur picat

Macarrons bolonyesa 

(s/formatge)

Llenties amb arròs i quinoa

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

Escalopa de pollastre amb 

enciam, tomàquet i blat de moro

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

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

18/10 19/10 20/10 21/10 22/10

Crema de pastanaga amb rostes 

(s/llet ni derivats)

Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Sopa de brou de verdures i au 

amb galets

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Cigrons estofats amb verdures i 

bulgur

Pernilets de pollastre rostits 

amb ceba i tomàquet

Filet de lluç a la andalusa amb 

enciam i tomàquet

Mandonguilles de vedella amb 

pèsols i pastanaga

Llom a la planxa amb enciam, 

pastanaga ratllada i olives

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

25/10 26/10 27/10 28/10 CASTANYADA    29/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Espirals amb alfàbrega 

(s/formatge)

Arròs amb tomàquet Patates saltades amb pebrot, 

carbassó i ceba

Crema de carabassa i boniato 

amb crostonets (s/llet ni 

derivats)

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

Mongetes estofades (s/carn) Pollastre arrebossat amb 

patates fregides casolanes

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Postres especial Castanyada (s/llet ni derivats)

Dinar

NO PROTEÏNA 

DE LA LLET
Dinar

OCTUBRE 

2021

Dinar FESTA

Dinar

Dinar

COVES D'EN 

CIMANY

Menús elaborats i revisats:   

Cristina Echevarria Perez NºCol: CAT001118 

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10

Arròs amb tomàquet

Estofat de vedella a la 

jardinera

Fruita del temps

4/10 5/10 6/10 7/10 8/10

Bròquil amb patates Espaguetis amb alfàbrega 

(s/formatge)

Crema tèbia d´espinacs  amb 

rostes (s/llet ni derivats)

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Sopa de brou amb estrelletes

Lluç arrebossat amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Salsitxes a la planxa amb enciam 

i pastanaga

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Llom al allet amb albergínia 

arrebossada

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

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

11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

Crema de porros i carbassó 

(s/llet ni derivats)

Sopa de brou amb fideus i ou 

dur picat

Macarrons bolonyesa 

(s/formatge)

Llenties amb arròs i quinoa

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

Escalopa de pollastre amb 

enciam, tomàquet i blat de moro

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

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

18/10 19/10 20/10 21/10 22/10

Crema de pastanaga amb rostes 

(s/llet ni derivats)

Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Sopa de brou de verdures i au 

amb galets

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Cigrons estofats amb verdures i 

bulgur

Pernilets de pollastre rostits 

amb ceba i tomàquet

Filet de lluç a la andalusa amb 

enciam i tomàquet

Mandonguilles de vedella amb 

pèsols i pastanaga

Llom a la planxa amb enciam, 

pastanaga ratllada i olives

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

25/10 26/10 27/10 28/10 CASTANYADA    29/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Espirals amb alfàbrega 

(s/formatge)

Arròs amb tomàquet Patates saltades amb pebrot, 

carbassó i ceba

Crema de carabassa i boniato 

amb crostonets (s/llet ni 

derivats)

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

Mongetes estofades (s/carn) Pollastre arrebossat amb 

patates fregides casolanes

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

Dinar

NO PROTEÏNA 

DE LA LLET  NO 

FRUITS SECS

Dinar

OCTUBRE 

2021

Dinar FESTA

Dinar

Dinar

COVES D'EN 

CIMANY

Menús elaborats i revisats:   

Cristina Echevarria Perez NºCol: CAT001118 

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10

Arròs amb tomàquet

Estofat de vedella a la 

jardinera

Fruita del temps

4/10 5/10 6/10 7/10 8/10

Bròquil amb patates Espaguetis amb alfàbrega 

(s/fruits secs)

Crema tèbia d´espinacs amb 

rostes

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Sopa de brou amb estrelletes

Lluç arrebossat amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Salsitxes a la planxa amb enciam 

i pastanaga

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Llom al allet amb albergínia a la 

planxa

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

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

11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

Crema de porros i carbassó Sopa de brou amb fideus i ou 

dur picat

Macarrons bolonyesa gratinats Llenties amb arròs i quinoa

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

Escalopa de pollastre amb 

enciam, tomàquet i blat de moro

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

18/10 19/10 20/10 21/10 22/10

Crema de pastanaga amb rostes Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Sopa de brou de verdures i au 

amb galets

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Cigrons estofats amb verdures i 

bulgur

Pernilets de pollastre rostits 

amb ceba i tomàquet

Filet de lluç a la andalusa amb 

enciam i tomàquet

Mandonguilles de vedella amb 

pèsols i pastanaga

Llom a la planxa amb enciam, 

pastanaga ratllada i olives

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

25/10 26/10 27/10 28/10 CASTANYADA    29/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Espirals amb alfàbrega (s/fruits 

secs)

Arròs amb tomàquet Patates saltades amb pebrot, 

carbassó i ceba

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

Mongetes estofades (s/xoriçet) Pollastre arrebossat amb 

patates fregides casolanes

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

Dinar

NO FRUITS 

SECS
Dinar

OCTUBRE 

2021

Dinar FESTA

Dinar

Dinar

COVES D'EN 

CIMANY

Menús elaborats i revisats:   

Cristina Echevarria Perez NºCol: CAT001118 

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10

Arròs amb tomàquet

Estofat de vedella a la 

jardinera

Fruita del temps

4/10 5/10 6/10 7/10 8/10

Bròquil amb patates Espaguetis al pesto Crema tèbia d´espinacs 

(s/rostes)

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Sopa de brou amb estrelletes

Lluç al forn amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Salsitxes d'au a la planxa amb 

enciam i pastanaga

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Llom al allet amb albergínia a la 

planxa

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, olives i brots de soja

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

11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

Crema de porros i carbassó Sopa de brou amb fideus i ou 

dur picat

Macarrons napolitana Llenties amb arròs i quinoa

Arròs a la marinera ( amb sípia, 

musclos,…)

Pit de pollastre planxa amb 

enciam, tomàquet i blat de moro

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

18/10 19/10 20/10 21/10 22/10

Crema de pastanaga (s/rostes) Bledes amb patates Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Sopa de brou de verdures i au 

amb galets

Patates guisades amb tonyina

RC Serveis

Cigrons estofats amb verdures i 

bulgur

Pernilets de pollastre rostits 

amb ceba i tomàquet

Filet de lluç a la planxa amb 

enciam i tomàquet

Mandonguilles de vedella amb 

pèsols i pastanaga

Llom a la planxa amb enciam, 

pastanaga ratllada i olives

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

25/10 26/10 27/10 28/10 CASTANYADA    29/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Espirals al pesto Arròs amb tomàquet Patates saltades amb pebrot, 

carbassó i ceba

Crema de carabassa i boniato 

(s/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

Mongetes estofades (s/carn) Pollastre a la planxa amb 

patates panaderes

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

Dinar

HIPOCALÒRICA Dinar

OCTUBRE 

2021

Dinar FESTA

Dinar

Dinar

COVES D'EN 

CIMANY

Menús elaborats i revisats:   

Cristina Echevarria Perez NºCol: CAT001118 

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/10

Arròs amb tomàquet

Estofat de seità a la jardinera

Fruita del temps

4/10 5/10 6/10 7/10 8/10

Bròquil amb patates Bressa de verdures Crema tèbia d´espinacs amb 

rostes

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Sopa de brou vegetal amb 

estrelletes

Tofu a la planxa amb tomàquet 

amanit i blat de moro

Espaguetis al pesto Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Croquetes vegetals amb 

alberrgínia arrebossada

Ous durs amb enciam, olives i 

brots de soja

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

11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

Crema de porros i carbassó Sopa de brou vegetal amb 

fideus i ou dur picat

Macarrons amb tomàquet 

gratinats

Llenties amb arròs i quinoa

Arròs de verdures i pèsols Cigrons saltejats amb verdures Hamburguesa vegetal amb 

enciam i pastanaga ratllada

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

18/10 19/10 20/10 21/10 22/10

Crema de pastanaga amb rostes Bledes amb patates Crema de verdures del temps Sopa de brou de verdures amb 

galets

Patates guisades amb verdures

RC Serveis

Cigrons estofats amb verdures i 

bulgur

Seità rostit amb ceba i 

tomàquet

Arrós saltejat amb verdures de 

temporada

Mandonguilles de cigrons amb 

pèsols i pastanaga

Tofu a la planxa amb enciam, 

pastanaga ratllada i olives

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

25/10 26/10 27/10 28/10 CASTANYADA    29/10

        Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Espirals al pesto Arròs amb tomàquet Patates saltades amb pebrot, 

carbassó i ceba

Crema de carabassa i boniato 

amb crostonets

Daus de seità amb enciam, 

pastanaga i blat de moro

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i tomàquet

Hamburguesa vegetal amb 

amanida d´enciams i tomàquet 

natural

Mongetes estofades (s/carn) Tofu marinat amb patates 

fregides casolanes

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Postres especial Castanyada

Dinar

OVOLACTO 

VEGETARIÀ
Dinar

OCTUBRE 

2021

Dinar FESTA

Dinar

Dinar

COVES D'EN 

CIMANY

Menús elaborats i revisats:   

Cristina Echevarria Perez NºCol: CAT001118 

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones 

Menús elaborats i revisats:   

Cristina Echevarria Perez NºCol: CAT001118 

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones 


