
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/12 2/12 3/12

kcal 884,59 prot 41,40 hc 93,25 lip 25,19 kcal 842,63 prot 23,84 hc 114,35 lip 30,2 kcal 812,52 prot 22,54 hc 102,29 lip 33,35

9/12 10/12

FESTA

kcal 815,95 prot 29,67 hc 77,30 lip 34,11 kcal 732,98 prot 23,72 hc 90,35 lip 25,66

13/12 14/12 15/12 16/12 17/12

kcal 788,52 prot 36,12 hc 108,21 lip 26,21 kcal 709,74 prot 28,39 hc 89,39 lip 10,53 kcal 741,06 prot 45,42 hc 76 lip 42,12 kcal 868,92 prot 20,87 hc 118,42 lip 32,44 kcal 829,97 prot 40,07 hc 90,31 lip 23,61

20/12 21/12 "DINAR DE NADAL"   22/12

kcal 843,01 prot 36,94 hc 109,3 lip 20,5 kcal 858,59 prot 19,6 hc 116,79 lip 40,28 kcal 807,67 prot 26,18 hc 90,79 lip 36,31

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

DINAR

DINAR

DINAR

Arròs amb samfaina casolana
Crema de pastanga amb virutes de 

ceba
Mongeta tendra amb patata

Fruita de temporada Fruita de temporada Turró de xocolata i refresc

Truita de patata i carbassó amb 

enciam, blat de moro i soja

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Espaguetis al pesto amb formatge 

ratllat

Arròs tres verdures 

(pastanaga,,bròquil i carxofes)
Sopa de brou vegetal amb fideus

DINAR

DESEMBRE 

2021

COVES 

D'EN 

CIMANY

BASAL
Iogurt natural Fruita de temporada

Fruita de temporada Fruita de temporada

Truita francesa amb tomàquet 

amanit, olives i ceba

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostits

Iogurt natural

Truita de carbassa i patata amb 

amanida d´enciam, col rallada i 

olives 

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i blat de moro

Llenties casolanes amb verdures
Crema d´espinacs amb crostonets 

de pa torrat

Sopa de brou amb pistons Cigrons estofats amb verdures

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

Bacallà enfarinat amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Macarrons amb bolonyesa de soja 

gratinats amb formatge i amanida

Magra al allet amb amanida de 

tomàquet i brots de soja

Contracuixa de pollastre al forn 

amb xampinyons

Truita francesa amb enciam, 

tomàquet i pastanga ratllada

Coliflor amb bròquil i patates
Mongetes seques estofades amb 

verdures
Sopa de Nadal amb galets i pilotes

Escalopa de vedella amb enciam, api 

ratllat i olives

Llom a la planxa amb enciam, 

remolatxa i blat de moro

Dietista: Cristina Echevarria  
Nº Col. CAT 001118 
Supervisora : 

Montserrat Prat Quiñones         
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/12 2/12 3/12

kcal 884,59 prot 41,40 hc 93,25 lip 25,19 kcal 842,63 prot 23,84 hc 114,35 lip 30,2 kcal 812,52 prot 22,54 hc 102,29 lip 33,35

9/12 10/12

FESTA

kcal 815,95 prot 29,67 hc 77,30 lip 34,11 kcal 732,98 prot 23,72 hc 90,35 lip 25,66

13/12 14/12 15/12 16/12 17/12

kcal 788,52 prot 36,12 hc 108,21 lip 26,21 kcal 709,74 prot 28,39 hc 89,39 lip 10,53 kcal 741,06 prot 45,42 hc 76 lip 42,12 kcal 868,92 prot 20,87 hc 118,42 lip 32,44 kcal 829,97 prot 40,07 hc 90,31 lip 23,61

20/12 21/12 "DINAR DE NADAL"   22/12

kcal 843,01 prot 36,94 hc 109,3 lip 20,5 kcal 858,59 prot 19,6 hc 116,79 lip 40,28 kcal 807,67 prot 26,18 hc 90,79 lip 36,31

COVES 

D'EN 

CIMANY

DINAR

Espaguetis al pesto amb formatge 

ratllat

Arròs tres verdures 

(pastanaga,,bròquil i carxofes)
Sopa de brou vegetal amb fideus

Llom a la planxa amb enciam, 

remolatxa i blat de moro

Truita francesa amb tomàquet 

amanit, olives i ceba

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostits

Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

DESEMBRE 

2021
DINAR

Llenties casolanes amb verdures
Crema d´espinacs amb crostonets 

de pa torrat

Truita de carbassa i patata amb 

amanida d´enciam, col rallada i 

olives 

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i blat de moro

BASAL NO 

HALAL

Iogurt natural Fruita de temporada

Cigrons estofats amb verdures

Bacallà enfarinat amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Macarrons amb bolonyesa de soja 

gratinats amb formatge i amanida

Magra al allet amb amanida de 

tomàquet i brots de soja

Contracuixa de pollastre al forn 

amb xampinyons

DINAR

Arròs amb samfaina casolana
Crema de pastanga amb virutes de 

ceba
Mongeta tendra amb patata Sopa de brou amb pistons

Sopa de Nadal amb galets i pilotes

Escalopa de vedella amb enciam, api 

ratllat i olives

Truita de patata i carbassó amb 

enciam, blat de moro i soja

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Truita francesa amb enciam, 

tomàquet i pastanga ratllada

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

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 
DINAR

Coliflor amb bròquil i patates
Mongetes seques estofades amb 

verdures

Fruita de temporada Fruita de temporada Turró de xocolata i refresc

Dietista: Cristina Echevarria  
Nº Col. CAT 001118 
Supervisora : 

Montserrat Prat Quiñones         
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/12 2/12 3/12

kcal 884,59 prot 41,40 hc 93,25 lip 25,19 kcal 842,63 prot 23,84 hc 114,35 lip 30,2 kcal 812,52 prot 22,54 hc 102,29 lip 33,35

9/12 10/12

FESTA

kcal 815,95 prot 29,67 hc 77,30 lip 34,11 kcal 732,98 prot 23,72 hc 90,35 lip 25,66

13/12 14/12 15/12 16/12 17/12

kcal 788,52 prot 36,12 hc 108,21 lip 26,21 kcal 709,74 prot 28,39 hc 89,39 lip 10,53 kcal 741,06 prot 45,42 hc 76 lip 42,12 kcal 868,92 prot 20,87 hc 118,42 lip 32,44 kcal 829,97 prot 40,07 hc 90,31 lip 23,61

20/12 21/12 "DINAR DE NADAL"   22/12

kcal 843,01 prot 36,94 hc 109,3 lip 20,5 kcal 858,59 prot 19,6 hc 116,79 lip 40,28 kcal 807,67 prot 26,18 hc 90,79 lip 36,31

COVES 

D'EN 

CIMANY

DINAR

Espaguetis amb alfàbrega 

(s/formatge ni derivats)

Arròs tres verdures 

(pastanaga,,bròquil i carxofes)
Sopa de brou vegetal amb fideus

Llom a la planxa amb enciam, 

remolatxa i blat de moro

Truita francesa amb tomàquet 

amanit, olives i ceba

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostits

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita del temps

DESEMBRE 

2021
DINAR

Llenties casolanes amb verdures
Crema d´espinacs amb crostonets 

de pa torrat (s/llet ni derivats)

Truita de carbassa i patata amb 

amanida d´enciam, col rallada i 

olives 

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i blat de moro

BASAL         

NO HALAL         

NO LACTOSA

Fruita del temps Fruita de temporada

Cigrons estofats amb verdures

Bacallà enfarinat amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Macarrons amb bolonyesa de soja 

(s/formatge ni derivats)  i amanida

Magra al allet amb amanida de 

tomàquet i brots de soja

Contracuixa de pollastre al forn 

amb xampinyons

DINAR

Arròs amb samfaina casolana
Crema de pastanga amb virutes de 

ceba (s/llet ni derivats)
Mongeta tendra amb patata Sopa de brou amb pistons

Sopa de Nadal amb galets i pilotes

Escalopa de vedella amb enciam, api 

ratllat i olives

Truita de patata i carbassó amb 

enciam, blat de moro i soja

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Truita francesa amb enciam, 

tomàquet i pastanga ratllada

Fruita de temporada Fruita del temps Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 
DINAR

Coliflor amb bròquil i patates
Mongetes seques estofades amb 

verdures

Fruita de temporada Fruita de temporada Turró de xocolata (apta) i refresc

Dietista: Cristina Echevarria  
Nº Col. CAT 001118 
Supervisora : 

Montserrat Prat Quiñones         
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/12 2/12 3/12

kcal 884,59 prot 41,40 hc 93,25 lip 25,19 kcal 842,63 prot 23,84 hc 114,35 lip 30,2 kcal 812,52 prot 22,54 hc 102,29 lip 33,35

9/12 10/12

FESTA

kcal 815,95 prot 29,67 hc 77,30 lip 34,11 kcal 732,98 prot 23,72 hc 90,35 lip 25,66

13/12 14/12 15/12 16/12 17/12

kcal 788,52 prot 36,12 hc 108,21 lip 26,21 kcal 709,74 prot 28,39 hc 89,39 lip 10,53 kcal 741,06 prot 45,42 hc 76 lip 42,12 kcal 868,92 prot 20,87 hc 118,42 lip 32,44 kcal 829,97 prot 40,07 hc 90,31 lip 23,61

20/12 21/12 "DINAR DE NADAL"   22/12

kcal 843,01 prot 36,94 hc 109,3 lip 20,5 kcal 858,59 prot 19,6 hc 116,79 lip 40,28 kcal 807,67 prot 26,18 hc 90,79 lip 36,31

COVES 

D'EN 

CIMANY

DINAR

Espaguetis al pesto amb formatge 

ratllat

Arròs tres verdures 

(pastanaga,,bròquil i carxofes)
Sopa de brou vegetal amb fideus

Pit de gall dindi amb enciam, 

remolatxa i blat de moro

Truita francesa amb tomàquet 

amanit, olives i ceba

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostits

Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

DESEMBRE 

2021
DINAR

Llenties casolanes amb verdures
Crema d´espinacs amb crostonets 

de pa torrat

Truita de carbassa i patata amb 

amanida d´enciam, col rallada i 

olives 

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i blat de moro

NO PORC
Iogurt natural Fruita de temporada

Cigrons estofats amb verdures

Bacallà enfarinat amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Macarrons amb bolonyesa de soja 

gratinats amb formatge i amanida

Pit pollastre planxa amb amanida de 

tomàquet i brots de soja

Contracuixa de pollastre al forn 

amb xampinyons

DINAR

Arròs amb samfaina casolana
Crema de pastanga amb virutes de 

ceba
Mongeta tendra amb patata Sopa de brou amb pistons

Sopa d'au de Nadal amb galets 

(s/pilotes)

Escalopa de vedella amb enciam, api 

ratllat i olives

Truita de patata i carbassó amb 

enciam, blat de moro i soja

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Truita francesa amb enciam, 

tomàquet i pastanga ratllada

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

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 
DINAR

Coliflor amb bròquil i patates
Mongetes seques estofades amb 

verdures

Fruita de temporada Fruita de temporada Turró de xocolata i refresc

Dietista: Cristina Echevarria  
Nº Col. CAT 001118 
Supervisora : 

Montserrat Prat Quiñones         
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/12 2/12 3/12

kcal 884,59 prot 41,40 hc 93,25 lip 25,19 kcal 842,63 prot 23,84 hc 114,35 lip 30,2 kcal 812,52 prot 22,54 hc 102,29 lip 33,35

9/12 10/12

FESTA

kcal 815,95 prot 29,67 hc 77,30 lip 34,11 kcal 732,98 prot 23,72 hc 90,35 lip 25,66

13/12 14/12 15/12 16/12 17/12

kcal 788,52 prot 36,12 hc 108,21 lip 26,21 kcal 709,74 prot 28,39 hc 89,39 lip 10,53 kcal 741,06 prot 45,42 hc 76 lip 42,12 kcal 868,92 prot 20,87 hc 118,42 lip 32,44 kcal 829,97 prot 40,07 hc 90,31 lip 23,61

20/12 21/12 "DINAR DE NADAL"   22/12

kcal 843,01 prot 36,94 hc 109,3 lip 20,5 kcal 858,59 prot 19,6 hc 116,79 lip 40,28 kcal 807,67 prot 26,18 hc 90,79 lip 36,31

COVES 

D'EN 

CIMANY

DINAR

Espaguetis al pesto amb formatge 

ratllat

Arròs tres verdures 

(pastanaga,,bròquil i carxofes)
Sopa de brou vegetal amb fideus

Pit de gall dindi amb enciam, 

remolatxa i blat de moro

Truita francesa amb tomàquet 

amanit, olives i ceba

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostits

Fruita de temporada (no kiwi) Fruita de temporada (no kiwi) Iogurt natural

DESEMBRE 

2021
DINAR

Llenties casolanes amb verdures
Crema d´espinacs amb crostonets 

de pa torrat

Truita de carbassa i patata amb 

amanida d´enciam, col rallada i 

olives 

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i blat de moro

NO PORC 

NO KIWI

Iogurt natural Fruita de temporada (no kiwi)

Cigrons estofats amb verdures

Bacallà enfarinat amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Macarrons amb bolonyesa de soja 

gratinats amb formatge i amanida

Pit pollastrea a la planxa amb 

amanida de tomàquet i brots de 

soja

Contracuixa de pollastre al forn 

amb xampinyons

DINAR

Arròs amb samfaina casolana
Crema de pastanga amb virutes de 

ceba
Mongeta tendra amb patata Sopa de brou amb pistons

Sopa d'au de Nadal amb galets 

(s/pilotes)

Escalopa de vedella amb enciam, api 

ratllat i olives

Truita de patata i carbassó amb 

enciam, blat de moro i soja

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Truita francesa amb enciam, 

tomàquet i pastanga ratllada

Fruita de temporada (no kiwi) Iogurt natural Fruita de temporada (no kiwi) Fruita de temporada (no kiwi) Fruita de temporada (no kiwi)

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 
DINAR

Coliflor amb bròquil i patates
Mongetes seques estofades amb 

verdures

Fruita de temporada (no kiwi) Fruita de temporada (no kiwi) Turró de xocolata i refresc

Dietista: Cristina Echevarria  
Nº Col. CAT 001118 
Supervisora : 

Montserrat Prat Quiñones         
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/12 2/12 3/12

kcal 884,59 prot 41,40 hc 93,25 lip 25,19 kcal 842,63 prot 23,84 hc 114,35 lip 30,2 kcal 812,52 prot 22,54 hc 102,29 lip 33,35

9/12 10/12

FESTA

kcal 815,95 prot 29,67 hc 77,30 lip 34,11 kcal 732,98 prot 23,72 hc 90,35 lip 25,66

13/12 14/12 15/12 16/12 17/12

kcal 788,52 prot 36,12 hc 108,21 lip 26,21 kcal 709,74 prot 28,39 hc 89,39 lip 10,53 kcal 741,06 prot 45,42 hc 76 lip 42,12 kcal 868,92 prot 20,87 hc 118,42 lip 32,44 kcal 829,97 prot 40,07 hc 90,31 lip 23,61

20/12 21/12 "DINAR DE NADAL"   22/12

kcal 843,01 prot 36,94 hc 109,3 lip 20,5 kcal 858,59 prot 19,6 hc 116,79 lip 40,28 kcal 807,67 prot 26,18 hc 90,79 lip 36,31

COVES 

D'EN 

CIMANY

DINAR

Espaguetis al pesto amb formatge 

ratllat

Arròs tres verdures 

(pastanaga,,bròquil i carxofes)
Sopa de brou vegetal amb fideus

Pit de gall dindi amb enciam, 

remolatxa i blat de moro

Truita francesa amb tomàquet 

amanit, olives i ceba

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostits

Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

DESEMBRE 

2021
DINAR

Verdura de temporada amb patata
Crema d´espinacs amb crostonets 

de pa torrat

Truita de carbassa i patata amb 

amanida d´enciam, col rallada i 

olives 

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i blat de moro

NO PORC        

NO LLENTIES

Iogurt natural Fruita de temporada

Cigrons estofats amb verdures

Bacallà enfarinat amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Macarrons amb bolonyesa de soja 

gratinats amb formatge i amanida

Pit de pollastre a la planxa amb 

amanida de tomàquet i brots de 

soja

Contracuixa de pollastre al forn 

amb xampinyons

DINAR

Arròs amb samfaina casolana
Crema de pastanga amb virutes de 

ceba
Mongeta tendra amb patata Sopa de brou amb pistons

Sopa d'au de Nadal amb galets 

(s/pilotes)

Escalopa de vedella amb enciam, api 

ratllat i olives

Truita de patata i carbassó amb 

enciam, blat de moro i soja

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Truita francesa amb enciam, 

tomàquet i pastanga ratllada

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

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 
DINAR

Coliflor amb bròquil i patates
Mongetes seques estofades amb 

verdures

Fruita de temporada Fruita de temporada Turró de xocolata i refresc

Dietista: Cristina Echevarria  
Nº Col. CAT 001118 
Supervisora : 

Montserrat Prat Quiñones         
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/12 2/12 3/12

kcal 884,59 prot 41,40 hc 93,25 lip 25,19 kcal 842,63 prot 23,84 hc 114,35 lip 30,2 kcal 812,52 prot 22,54 hc 102,29 lip 33,35

9/12 10/12

FESTA

kcal 815,95 prot 29,67 hc 77,30 lip 34,11 kcal 732,98 prot 23,72 hc 90,35 lip 25,66

13/12 14/12 15/12 16/12 17/12

kcal 788,52 prot 36,12 hc 108,21 lip 26,21 kcal 709,74 prot 28,39 hc 89,39 lip 10,53 kcal 741,06 prot 45,42 hc 76 lip 42,12 kcal 868,92 prot 20,87 hc 118,42 lip 32,44 kcal 829,97 prot 40,07 hc 90,31 lip 23,61

20/12 21/12 "DINAR DE NADAL"   22/12

kcal 843,01 prot 36,94 hc 109,3 lip 20,5 kcal 858,59 prot 19,6 hc 116,79 lip 40,28 kcal 807,67 prot 26,18 hc 90,79 lip 36,31

COVES 

D'EN 

CIMANY

DINAR

Espaguetis al pesto amb formatge 

ratllat

Arròs tres verdures 

(pastanaga,,bròquil i carxofes)
Sopa de brou vegetal amb fideus

Peix a la planxa amb enciam, 

remolatxa i blat de moro

Truita francesa amb tomàquet 

amanit, olives i ceba

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostits

Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

DESEMBRE 

2021
DINAR

Llenties casolanes amb verdures
Crema d´espinacs amb crostonets 

de pa torrat

Truita de carbassa i patata amb 

amanida d´enciam, col rallada i 

olives 

Hamburguesa vegetal amb enciam i 

blat de moro

NO CARN
Iogurt natural Fruita de temporada

Cigrons estofats amb verdures

Bacallà enfarinat amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Macarrons amb bolonyesa de soja 

gratinats amb formatge i amanida

Truita francesa amb amanida de 

tomàquet i brots de soja
Peix al forn amb xampinyons

DINAR

Arròs amb samfaina casolana
Crema de pastanga amb virutes de 

ceba
Mongeta tendra amb patata Sopa de brou vegetal amb pistons

Sopa vegetal de Nadal amb galets 

(s/pilotes)

Hamburguesa vegetal amb enciam, 

api ratllat i olives

Truita de patata i carbassó amb 

enciam, blat de moro i soja
Peix al forn amb prunes i orellanes

Truita francesa amb enciam, 

tomàquet i pastanga ratllada

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

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 
DINAR

Coliflor amb bròquil i patates
Mongetes seques estofades amb 

verdures

Fruita de temporada Fruita de temporada Turró de xocolata i refresc

Dietista: Cristina Echevarria  
Nº Col. CAT 001118 
Supervisora : 

Montserrat Prat Quiñones         
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/12 2/12 3/12

kcal 884,59 prot 41,40 hc 93,25 lip 25,19 kcal 842,63 prot 23,84 hc 114,35 lip 30,2 kcal 812,52 prot 22,54 hc 102,29 lip 33,35

9/12 10/12

FESTA

kcal 815,95 prot 29,67 hc 77,30 lip 34,11 kcal 732,98 prot 23,72 hc 90,35 lip 25,66

13/12 14/12 15/12 16/12 17/12

kcal 788,52 prot 36,12 hc 108,21 lip 26,21 kcal 709,74 prot 28,39 hc 89,39 lip 10,53 kcal 741,06 prot 45,42 hc 76 lip 42,12 kcal 868,92 prot 20,87 hc 118,42 lip 32,44 kcal 829,97 prot 40,07 hc 90,31 lip 23,61

20/12 21/12 "DINAR DE NADAL"   22/12

kcal 843,01 prot 36,94 hc 109,3 lip 20,5 kcal 858,59 prot 19,6 hc 116,79 lip 40,28 kcal 807,67 prot 26,18 hc 90,79 lip 36,31

COVES 

D'EN 

CIMANY

DINAR

Espaguetis al pesto amb formatge 

ratllat

Arròs tres verdures 

(pastanaga,,bròquil i carxofes)
Sopa de brou vegetal amb fideus

Llom a la planxa amb enciam, 

remolatxa i blat de moro

Truita francesa amb tomàquet 

amanit, olives i ceba

Pit de gall dindi amb ceba i 

tomàquet rostits

Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

DESEMBRE 

2021
DINAR

Llenties casolanes amb verdures
Crema d´espinacs amb crostonets 

de pa torrat

Truita de carbassa i patata amb 

amanida d´enciam, col rallada i 

olives 

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i blat de moro

NO PEIX
Iogurt natural Fruita de temporada

Cigrons estofats amb verdures

Pit de gall dindi amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Macarrons amb bolonyesa de soja 

gratinats amb formatge i amanida

Magra al allet amb amanida de 

tomàquet i brots de soja

Contracuixa de pollastre al forn 

amb xampinyons

DINAR

Arròs amb samfaina casolana
Crema de pastanga amb virutes de 

ceba
Mongeta tendra amb patata Sopa de brou amb pistons

Sopa de Nadal amb galets i pilotes

Escalopa de vedella amb enciam, api 

ratllat i olives

Truita de patata i carbassó amb 

enciam, blat de moro i soja

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Truita francesa amb enciam, 

tomàquet i pastanga ratllada

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

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 
DINAR

Coliflor amb bròquil i patates
Mongetes seques estofades amb 

verdures

Fruita de temporada Fruita de temporada Turró de xocolata i refresc

Dietista: Cristina Echevarria  
Nº Col. CAT 001118 
Supervisora : 

Montserrat Prat Quiñones         
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/12 2/12 3/12

kcal 884,59 prot 41,40 hc 93,25 lip 25,19 kcal 842,63 prot 23,84 hc 114,35 lip 30,2 kcal 812,52 prot 22,54 hc 102,29 lip 33,35

9/12 10/12

FESTA

kcal 815,95 prot 29,67 hc 77,30 lip 34,11 kcal 732,98 prot 23,72 hc 90,35 lip 25,66

13/12 14/12 15/12 16/12 17/12

kcal 788,52 prot 36,12 hc 108,21 lip 26,21 kcal 709,74 prot 28,39 hc 89,39 lip 10,53 kcal 741,06 prot 45,42 hc 76 lip 42,12 kcal 868,92 prot 20,87 hc 118,42 lip 32,44 kcal 829,97 prot 40,07 hc 90,31 lip 23,61

20/12 21/12 "DINAR DE NADAL"   22/12

kcal 843,01 prot 36,94 hc 109,3 lip 20,5 kcal 858,59 prot 19,6 hc 116,79 lip 40,28 kcal 807,67 prot 26,18 hc 90,79 lip 36,31

COVES 

D'EN 

CIMANY

DINAR

Espaguetis al pesto amb formatge 

ratllat

Arròs tres verdures 

(pastanaga,,bròquil i carxofes)
Sopa de brou vegetal amb fideus

Llom a la planxa amb enciam, 

remolatxa i blat de moro

Truita francesa amb tomàquet 

amanit, olives i ceba

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostits

Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

DESEMBRE 

2021
DINAR

Llenties casolanes amb verdures
Crema d´espinacs amb crostonets 

de pa torrat

Truita de carbassa i patata amb 

amanida d´enciam, col rallada i 

olives 

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i blat de moro

NO OLI DE 

PALMA NI 

COCO

Iogurt natural Fruita de temporada

Cigrons estofats amb verdures

Bacallà forn amb amanida d´enciam, 

pastanaga i olives

Macarrons amb bolonyesa de soja 

gratinats amb formatge i amanida

Magra al allet amb amanida de 

tomàquet i brots de soja

Contracuixa de pollastre al forn 

amb xampinyons

DINAR

Arròs amb samfaina casolana
Crema de pastanga amb virutes de 

ceba
Mongeta tendra amb patata Sopa de brou amb pistons

Sopa de Nadal amb galets i pilotes

Bistec de vedella amb enciam, api 

ratllat i olives

Truita de patata i carbassó amb 

enciam, blat de moro i soja

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Truita francesa amb enciam, 

tomàquet i pastanga ratllada

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

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 
DINAR

Coliflor amb bròquil i patates
Mongetes seques estofades amb 

verdures

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

Dietista: Cristina Echevarria  
Nº Col. CAT 001118 
Supervisora : 

Montserrat Prat Quiñones         
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/12 2/12 3/12

kcal 884,59 prot 41,40 hc 93,25 lip 25,19 kcal 842,63 prot 23,84 hc 114,35 lip 30,2 kcal 812,52 prot 22,54 hc 102,29 lip 33,35

9/12 10/12

FESTA

kcal 815,95 prot 29,67 hc 77,30 lip 34,11 kcal 732,98 prot 23,72 hc 90,35 lip 25,66

13/12 14/12 15/12 16/12 17/12

kcal 788,52 prot 36,12 hc 108,21 lip 26,21 kcal 709,74 prot 28,39 hc 89,39 lip 10,53 kcal 741,06 prot 45,42 hc 76 lip 42,12 kcal 868,92 prot 20,87 hc 118,42 lip 32,44 kcal 829,97 prot 40,07 hc 90,31 lip 23,61

20/12 21/12 "DINAR DE NADAL"   22/12

kcal 843,01 prot 36,94 hc 109,3 lip 20,5 kcal 858,59 prot 19,6 hc 116,79 lip 40,28 kcal 807,67 prot 26,18 hc 90,79 lip 36,31

COVES 

D'EN 

CIMANY

DINAR

Espaguetis amb alfàbrega (s/gluten 

ni formatge)

Arròs tres verdures 

(pastanaga,,bròquil i carxofes)

Sopa de brou vegetal amb fideus 

(s/gluten)

Llom a la planxa amb enciam, 

remolatxa i blat de moro

Truita francesa amb tomàquet 

amanit, olives i ceba

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostits

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

DESEMBRE 

2021
DINAR

Llenties casolanes amb verdures
Crema d´espinacs (s/llet ni 

derivats) (s/crostons)

Truita de carbassa i patata amb 

amanida d´enciam, col rallada i 

olives 

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i blat de moro

NO LACTOSA 

NO GLUTEN

Fruita de temporada Fruita de temporada

Cigrons estofats amb verdures

Bacallà al forn amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Macarrons (s/gluten) amb bolonyesa 

de soja (s/formatge) i amanida

Magra al allet amb amanida de 

tomàquet i brots de soja

Contracuixa de pollastre al forn 

amb xampinyons

DINAR

Arròs amb samfaina casolana
Crema de pastanga amb virutes de ceba 

(s/llet ni derivats) (s/crostons)
Mongeta tendra amb patata

Sopa de brou amb pistons 

(s/gluten)

Sopa de Nadal amb galets 

(s/gluten)(s/pilota)

Bistec de vedella amb enciam, api 

ratllat i olives

Truita de patata i carbassó amb 

enciam, blat de moro i soja

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Truita francesa amb enciam, 

tomàquet i pastanga ratllada

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

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 
DINAR

Coliflor amb bròquil i patates
Mongetes seques estofades amb 

verdures

Fruita de temporada Fruita de temporada Turró de xocolata (apta) i refresc

Dietista: Cristina Echevarria  
Nº Col. CAT 001118 
Supervisora : 

Montserrat Prat Quiñones         
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/12 2/12 3/12

kcal 884,59 prot 41,40 hc 93,25 lip 25,19 kcal 842,63 prot 23,84 hc 114,35 lip 30,2 kcal 812,52 prot 22,54 hc 102,29 lip 33,35

9/12 10/12

FESTA

kcal 815,95 prot 29,67 hc 77,30 lip 34,11 kcal 732,98 prot 23,72 hc 90,35 lip 25,66

13/12 14/12 15/12 16/12 17/12

kcal 788,52 prot 36,12 hc 108,21 lip 26,21 kcal 709,74 prot 28,39 hc 89,39 lip 10,53 kcal 741,06 prot 45,42 hc 76 lip 42,12 kcal 868,92 prot 20,87 hc 118,42 lip 32,44 kcal 829,97 prot 40,07 hc 90,31 lip 23,61

20/12 21/12 "DINAR DE NADAL"   22/12

kcal 843,01 prot 36,94 hc 109,3 lip 20,5 kcal 858,59 prot 19,6 hc 116,79 lip 40,28 kcal 807,67 prot 26,18 hc 90,79 lip 36,31

COVES 

D'EN 

CIMANY

DINAR

Espaguetis amb alfàbrega 

(s/formatge)

Arròs tres verdures 

(pastanaga,,bròquil i carxofes)
Sopa de brou vegetal amb fideus

Llom a la planxa amb enciam, 

remolatxa i blat de moro

Truita francesa amb tomàquet 

amanit, olives i ceba

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostits

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

DESEMBRE 

2021
DINAR

Llenties casolanes amb verdures
Crema d´espinacs amb crostonets 

de pa torrat (s/llet ni derivats)

Truita de carbassa i patata amb 

amanida d´enciam, col rallada i 

olives 

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i blat de moro

NO 

PROTEÏNA 

DE LA LLET

Fruita de temporada Fruita de temporada

Cigrons estofats amb verdures

Bacallà enfarinat amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Macarrons amb bolonyesa de soja 

(s/formatge ni derivats)  i amanida

Magra al allet amb amanida de 

tomàquet i brots de soja

Contracuixa de pollastre al forn 

amb xampinyons

DINAR

Arròs amb samfaina casolana
Crema de pastanga amb virutes de 

ceba (s/llet ni derivats)
Mongeta tendra amb patata Sopa de brou amb pistons

Sopa de Nadal amb galets i pilotes

Escalopa de vedella amb enciam, api 

ratllat i olives

Truita de patata i carbassó amb 

enciam, blat de moro i soja

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Truita francesa amb enciam, 

tomàquet i pastanga ratllada

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

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 
DINAR

Coliflor amb bròquil i patates
Mongetes seques estofades amb 

verdures

Fruita de temporada Fruita de temporada Turró de xocolata (apta) i refresc

Dietista: Cristina Echevarria  
Nº Col. CAT 001118 
Supervisora : 

Montserrat Prat Quiñones         
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/12 2/12 3/12

kcal 884,59 prot 41,40 hc 93,25 lip 25,19 kcal 842,63 prot 23,84 hc 114,35 lip 30,2 kcal 812,52 prot 22,54 hc 102,29 lip 33,35

9/12 10/12

FESTA

kcal 815,95 prot 29,67 hc 77,30 lip 34,11 kcal 732,98 prot 23,72 hc 90,35 lip 25,66

13/12 14/12 15/12 16/12 17/12

kcal 788,52 prot 36,12 hc 108,21 lip 26,21 kcal 709,74 prot 28,39 hc 89,39 lip 10,53 kcal 741,06 prot 45,42 hc 76 lip 42,12 kcal 868,92 prot 20,87 hc 118,42 lip 32,44 kcal 829,97 prot 40,07 hc 90,31 lip 23,61

20/12 21/12 "DINAR DE NADAL"   22/12

kcal 843,01 prot 36,94 hc 109,3 lip 20,5 kcal 858,59 prot 19,6 hc 116,79 lip 40,28 kcal 807,67 prot 26,18 hc 90,79 lip 36,31

Fruita de temporada Fruita de temporada Turró de xocolata (apta) i refresc

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 
DINAR

Coliflor amb bròquil i patates
Mongetes seques estofades amb 

verdures
Sopa de Nadal amb galets i pilotes

Escalopa de vedella amb enciam, api 

ratllat i olives

Truita de patata i carbassó amb 

enciam, blat de moro i soja

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Truita francesa amb enciam, 

tomàquet i pastanga ratllada

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

DINAR

Arròs amb samfaina casolana
Crema de pastanga amb virutes de 

ceba (s/llet ni derivats)
Mongeta tendra amb patata Sopa de brou amb pistons Cigrons estofats amb verdures

Bacallà enfarinat amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Macarrons amb bolonyesa de soja 

(s/formatge ni derivats)  i amanida

Magra al allet amb amanida de 

tomàquet i brots de soja

Contracuixa de pollastre al forn 

amb xampinyons

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

DESEMBRE 

2021
DINAR

Llenties casolanes amb verdures
Crema d´espinacs amb crostonets 

de pa torrat (s/llet ni derivats)

Truita de carbassa i patata amb 

amanida d´enciam, col rallada i 

olives 

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i blat de moro

NO PLV, NO 

FRUITS 

SECS

Fruita de temporada Fruita de temporada

COVES 

D'EN 

CIMANY

DINAR

Espaguetis amb alfàbrega 

(s/formatge)

Arròs tres verdures 

(pastanaga,,bròquil i carxofes)
Sopa de brou vegetal amb fideus

Llom a la planxa amb enciam, 

remolatxa i blat de moro

Truita francesa amb tomàquet 

amanit, olives i ceba

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostits

Dietista: Cristina Echevarria  
Nº Col. CAT 001118 
Supervisora : 

Montserrat Prat Quiñones         
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/12 2/12 3/12

kcal 884,59 prot 41,40 hc 93,25 lip 25,19 kcal 842,63 prot 23,84 hc 114,35 lip 30,2 kcal 812,52 prot 22,54 hc 102,29 lip 33,35

9/12 10/12

FESTA

kcal 815,95 prot 29,67 hc 77,30 lip 34,11 kcal 732,98 prot 23,72 hc 90,35 lip 25,66

13/12 14/12 15/12 16/12 17/12

kcal 788,52 prot 36,12 hc 108,21 lip 26,21 kcal 709,74 prot 28,39 hc 89,39 lip 10,53 kcal 741,06 prot 45,42 hc 76 lip 42,12 kcal 868,92 prot 20,87 hc 118,42 lip 32,44 kcal 829,97 prot 40,07 hc 90,31 lip 23,61

20/12 21/12 "DINAR DE NADAL"   22/12

kcal 843,01 prot 36,94 hc 109,3 lip 20,5 kcal 858,59 prot 19,6 hc 116,79 lip 40,28 kcal 807,67 prot 26,18 hc 90,79 lip 36,31

Fruita de temporada Fruita de temporada Turró de xocolata (apta) i refresc

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 
DINAR

Coliflor amb bròquil i patates
Mongetes seques estofades amb 

verdures
Sopa de Nadal amb galets i pilotes

Escalopa de vedella amb enciam, api 

ratllat i olives

Truita de patata i carbassó amb 

enciam, blat de moro i soja

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Truita francesa amb enciam, 

tomàquet i pastanga ratllada

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

DINAR

Arròs amb samfaina casolana
Crema de pastanga amb virutes de 

ceba
Mongeta tendra amb patata Sopa de brou amb pistons Cigrons estofats amb verdures

Bacallà enfarinat amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Macarrons amb bolonyesa de soja 

gratinats amb formatge i amanida

Magra al allet amb amanida de 

tomàquet i brots de soja

Contracuixa de pollastre al forn 

amb xampinyons

Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

DESEMBRE 

2021
DINAR

Llenties casolanes amb verdures
Crema d´espinacs amb crostonets 

de pa torrat

Truita de carbassa i patata amb 

amanida d´enciam, col rallada i 

olives 

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i blat de moro

NO FRUITS 

SECS

Iogurt natural Fruita de temporada

COVES 

D'EN 

CIMANY

DINAR

Espaguetis amb alfàbrega amb 

formatge ratllat

Arròs tres verdures 

(pastanaga,,bròquil i carxofes)
Sopa de brou vegetal amb fideus

Llom a la planxa amb enciam, 

remolatxa i blat de moro

Truita francesa amb tomàquet 

amanit, olives i ceba

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostits

Dietista: Cristina Echevarria  
Nº Col. CAT 001118 
Supervisora : 

Montserrat Prat Quiñones         
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/12 2/12 3/12

kcal 884,59 prot 41,40 hc 93,25 lip 25,19 kcal 842,63 prot 23,84 hc 114,35 lip 30,2 kcal 812,52 prot 22,54 hc 102,29 lip 33,35

9/12 10/12

FESTA

kcal 815,95 prot 29,67 hc 77,30 lip 34,11 kcal 732,98 prot 23,72 hc 90,35 lip 25,66

13/12 14/12 15/12 16/12 17/12

kcal 788,52 prot 36,12 hc 108,21 lip 26,21 kcal 709,74 prot 28,39 hc 89,39 lip 10,53 kcal 741,06 prot 45,42 hc 76 lip 42,12 kcal 868,92 prot 20,87 hc 118,42 lip 32,44 kcal 829,97 prot 40,07 hc 90,31 lip 23,61

20/12 21/12 "DINAR DE NADAL"   22/12

kcal 843,01 prot 36,94 hc 109,3 lip 20,5 kcal 858,59 prot 19,6 hc 116,79 lip 40,28 kcal 807,67 prot 26,18 hc 90,79 lip 36,31

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 
DINAR

Coliflor amb bròquil i patates
Mongetes seques estofades amb 

verdures
Sopa de Nadal amb galets i pilotes

Bistec de vedella amb enciam, api 

ratllat i olives

Truita de patata i carbassó amb 

enciam, blat de moro i soja

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Truita francesa amb enciam, 

tomàquet i pastanga ratllada

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

DINAR

Arròs amb samfaina casolana
Crema de pastanga amb virutes de 

ceba (s/crostons)
Mongeta tendra amb patata Sopa de brou amb pistons Cigrons estofats amb verdures

Bacallà al forn amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Macarrons amb bolonyesa de soja 

gratinats amb formatge i amanida

Magra al allet amb amanida de 

tomàquet i brots de soja

Contracuixa de pollastre al forn 

amb xampinyons

Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

DESEMBRE 

2021
DINAR

Llenties casolanes amb verdures Crema d´espinacs (s/crostons)

Truita de carbassa i patata amb 

amanida d´enciam, col rallada i 

olives 

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i blat de moro

HIPOCALÒRICA
Iogurt natural Fruita de temporada

COVES 

D'EN 

CIMANY

DINAR

Espaguetis al pesto amb formatge 

ratllat

Arròs tres verdures 

(pastanaga,,bròquil i carxofes)
Sopa de brou vegetal amb fideus

Llom a la planxa amb enciam, 

remolatxa i blat de moro

Truita francesa amb tomàquet 

amanit, olives i ceba

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostits

Dietista: Cristina Echevarria  
Nº Col. CAT 001118 
Supervisora : 

Montserrat Prat Quiñones         
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/12 2/12 3/12

kcal 884,59 prot 41,40 hc 93,25 lip 25,19 kcal 842,63 prot 23,84 hc 114,35 lip 30,2 kcal 812,52 prot 22,54 hc 102,29 lip 33,35

9/12 10/12

FESTA

kcal 815,95 prot 29,67 hc 77,30 lip 34,11 kcal 732,98 prot 23,72 hc 90,35 lip 25,66

13/12 14/12 15/12 16/12 17/12

kcal 788,52 prot 36,12 hc 108,21 lip 26,21 kcal 709,74 prot 28,39 hc 89,39 lip 10,53 kcal 741,06 prot 45,42 hc 76 lip 42,12 kcal 868,92 prot 20,87 hc 118,42 lip 32,44 kcal 829,97 prot 40,07 hc 90,31 lip 23,61

20/12 21/12 "DINAR DE NADAL"   22/12

kcal 843,01 prot 36,94 hc 109,3 lip 20,5 kcal 858,59 prot 19,6 hc 116,79 lip 40,28 kcal 807,67 prot 26,18 hc 90,79 lip 36,31

Fruita de temporada Fruita de temporada Turró de xocolata i refresc

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 
DINAR

Coliflor amb bròquil i patates
Mongetes seques estofades amb 

verdures

Sopa vegetal de Nadal amb galets 

(s/pilotes)

Tofu a la planxa amb enciam, api 

ratllat i olives

Truita de patata i carbassó amb 

enciam, blat de moro i soja

Hamburguesa vegetal amb prunes i 

orellanes

Truita francesa amb enciam, 

tomàquet i pastanga ratllada

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

DINAR

Arròs amb samfaina casolana
Crema de pastanga amb virutes de 

ceba
Mongeta tendra amb patata Sopa de brou vegetal amb pistons Cigrons estofats amb verdures

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Macarrons amb bolonyesa de soja 

gratinats amb formatge i amanida

Tofu a la planxa amb amanida de 

tomàquet i brots de soja

Hamburguesa vegetal amb 

xampinyons

Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

DESEMBRE 

2021
DINAR

Llenties casolanes amb verdures
Crema d´espinacs amb crostonets 

de pa torrat

Truita de carbassa i patata amb 

amanida d´enciam, col rallada i 

olives 

Hamburguesa de cigrons amb 

enciam i blat de moro

OVOLACTOVEGETARIÀ
Iogurt natural Fruita de temporada

COVES 

D'EN 

CIMANY

DINAR

Espaguetis al pesto amb formatge 

ratllat

Arròs tres verdures 

(pastanaga,,bròquil i carxofes)
Sopa de brou vegetal amb fideus

Tofu a la planxa amb enciam, 

remolatxa i blat de moro

Truita francesa amb tomàquet 

amanit, olives i ceba

Hamburguesa vegetal amb ceba i 

tomaquet rostits

Dietista: Cristina Echevarria  
Nº Col. CAT 001118 
Supervisora : 

Montserrat Prat Quiñones         
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/12 2/12 3/12

kcal 884,59 prot 41,40 hc 93,25 lip 25,19 kcal 842,63 prot 23,84 hc 114,35 lip 30,2 kcal 812,52 prot 22,54 hc 102,29 lip 33,35

9/12 10/12

FESTA

kcal 815,95 prot 29,67 hc 77,30 lip 34,11 kcal 732,98 prot 23,72 hc 90,35 lip 25,66

13/12 14/12 15/12 16/12 17/12

kcal 788,52 prot 36,12 hc 108,21 lip 26,21 kcal 709,74 prot 28,39 hc 89,39 lip 10,53 kcal 741,06 prot 45,42 hc 76 lip 42,12 kcal 868,92 prot 20,87 hc 118,42 lip 32,44 kcal 829,97 prot 40,07 hc 90,31 lip 23,61

20/12 21/12 "DINAR DE NADAL"   22/12

kcal 843,01 prot 36,94 hc 109,3 lip 20,5 kcal 858,59 prot 19,6 hc 116,79 lip 40,28 kcal 807,67 prot 26,18 hc 90,79 lip 36,31

Fruita de temporada Fruita de temporada Turró de xocolata i refresc

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 
DINAR

Coliflor amb bròquil i patates
Mongetes seques estofades amb 

verdures
Sopa de Nadal amb galets i pilotes

Bistec de vedella amb enciam, api 

ratllat i olives

Truita de patata i carbassó amb 

enciam, blat de moro i soja

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Truita francesa amb enciam, 

tomàquet i pastanga ratllada

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

DINAR

Arròs amb samfaina casolana
Crema de pastanga amb virutes de 

ceba
Mongeta tendra amb patata Sopa de brou amb pistons Cigrons estofats amb verdures

Bacallà al forn amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Macarrons amb bolonyesa de soja 

gratinats amb formatge i amanida

Magra al allet amb amanida de 

tomàquet i brots de soja

Contracuixa de pollastre al forn 

amb xampinyons

Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

DESEMBRE 

2021
DINAR

Llenties casolanes amb verdures
Crema d´espinacs amb crostonets 

de pa torrat

Truita de carbassa i patata amb 

amanida d´enciam, col rallada i 

olives 

Hamburguesa de vedella amb 

enciam i blat de moro

NO 

FREGITS

Iogurt natural Fruita de temporada

COVES 

D'EN 

CIMANY

DINAR

Espaguetis al pesto amb formatge 

ratllat

Arròs tres verdures 

(pastanaga,,bròquil i carxofes)
Sopa de brou vegetal amb fideus

Llom a la planxa amb enciam, 

remolatxa i blat de moro

Truita francesa amb tomàquet 

amanit, olives i ceba

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostits

Dietista: Cristina Echevarria  
Nº Col. CAT 001118 
Supervisora : 

Montserrat Prat Quiñones         
 


