
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10/01 11/01 12/01 13/01 14/01

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada)

Lluç a la romana amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra a la planxa amb amanida 

d´enciam, escarola i remolatxa 

ratllada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 875,42 prot 25,06 hc 100,33 lip 23,12 kcal 714,06 prot 24,96 hc 66,74 lip 33 kcal 706,20 prot 36,66 hc 83,98 lip 24,66 kcal 725,68 prot 32,36 hc 80,68 lip 14,28 kcal 726,20 prot 44,90 hc 97,36 lip 25,26

Crema de llegum Wok de pasta Mongeta tendra amb patata Arròs de l'horta Amanida

Ous al forn Sardines amb all i julivert Xurrasco Croquetes vegetals Quiche lorreine

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

17/01 18/01 19/01 20/01 DIADA DE VENEÇUELA 21/01

Espirals integrals al pesto Sopa de brou amb galets Coliflor amb patates Arròs tricolor amb verdures d´hivern ( 

bròquil,pesòls i pebrot)

Truita de carbassó amb tomàquet 

amanit i olives

Pizza casolana de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         

Magra planxa amb all i julivert 

amb enciam i pastanaga ratllada

Filet de llenguado al forn amb enciam, 

juliana de col natural i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Plàtan fregit
kcal 716,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01 kcal 747,87 prot 46,09 hc 85,22 lip 24,51 kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 754,06 prot 18,96 hc 99,39 lip 27,10 kcal 768,12 prot 37,68 hc 95,81 lip 46,97

Crema de calçots Verdures al forn Pasta amb verduretes Espinacs amb patata Pèsols amb pernil

Orada a la sal Seità guisat Truita de formatge Pollastre a la llimona Salmó a la papillota

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

24/01 25/01 26/01 27/01 28/01

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa

Llacets amb sofregit de tomàquet 

casolà i formatge ratllat.

Espinacs i patates saltejades 

amb sofregit d´alls

Vedella arrebosada amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i escarola amb pastanaga

Filet de pollastre al allet amb 

tomàquet, enciam i remolatxa

Hamburguesa de tonyina i ceba amb 

enciam, olives i blat de moro

Mongetes seques estofades amb 

verdures i bulgur

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada
kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 715,25 prot 38,69 hc 64,28 lip 43,33 kcal 716,68 prot 32,36 hc 69,68 lip 14,28 kcal 879,56 prot 41,75 hc 100,81 lip 29,36 kcal 735,35 prot 40,3 hc 72,50 lip 27,62

Sopa Cigrons Arròs amb xampinyons Crema de pastanaga Consomé

Hamburguesa vegetal Bacallà gratinat Truita de patata Llom Wrap al gust

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

31/01

Macarrons amb verdures 

(carbassó,pebrot) gratinats

Filet de lluç a la planxa amb 

enciam, api ratllat i olives

Fruita de temporada
kcal 706,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01

Verdura en tempura

Pit de pollastre

Fruita

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MENÚ GENER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D'EN 

CIMANY

Dinar

Proposta 

Sopar

 BASAL
Dinar

Pabellon criollo veneçolà ( arròs blanc 

amb mongetes seques negres cuites i 

carn de falda de vedella " mechada" 

amb verdures

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

 
El projecte Menjadors més sans i sostenibles és una iniciativa  que promou una 
alimentació infantil més equilibrada, saludable i sostenible tant a la escola com a 
casa.  Per això, proposa menús escolars amb menys carn vermella o processada i 
més proteïna vegetal, i promou productes de proximitat i de temporada. 
Fem, entre tots,  de la nostra escola un entorn més sa i sostenible.  



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10/01 11/01 12/01 13/01 14/01

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada)

Lluç a la romana amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra a la planxa amb amanida 

d´enciam, escarola i remolatxa 

ratllada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 875,42 prot 25,06 hc 100,33 lip 23,12 kcal 714,06 prot 24,96 hc 66,74 lip 33 kcal 706,20 prot 36,66 hc 83,98 lip 24,66 kcal 725,68 prot 32,36 hc 80,68 lip 14,28 kcal 726,20 prot 44,90 hc 97,36 lip 25,26

Crema de llegum Wok de pasta Mongeta tendra amb patata Arròs de l'horta Amanida

Ous al forn Sardines amb all i julivert Xurrasco Croquetes vegetals Quiche lorreine

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

17/01 18/01 19/01 20/01 DIADA DE VENEÇUELA 21/01

Espirals integrals al pesto Sopa de brou amb galets Coliflor amb patates Arròs tricolor amb verdures d´hivern ( 

bròquil,pesòls i pebrot)

Truita de carbassó amb tomàquet 

amanit i olives

Pizza casolana de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         

Magra planxa amb all i julivert 

amb enciam i pastanaga ratllada

Filet de llenguado al forn amb enciam, 

juliana de col natural i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Plàtan fregit
kcal 716,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01 kcal 747,87 prot 46,09 hc 85,22 lip 24,51 kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 754,06 prot 18,96 hc 99,39 lip 27,10 kcal 768,12 prot 37,68 hc 95,81 lip 46,97

Crema de calçots Verdures al forn Pasta amb verduretes Espinacs amb patata Pèsols amb pernil

Orada a la sal Seità guisat Truita de formatge Pollastre a la llimona Salmó a la papillota

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

24/01 25/01 26/01 27/01 28/01

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa

Llacets amb sofregit de tomàquet 

casolà i formatge ratllat.

Espinacs i patates saltejades 

amb sofregit d´alls

Vedella arrebosada amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i escarola amb pastanaga

Filet de pollastre al allet amb 

tomàquet, enciam i remolatxa

Hamburguesa de tonyina i ceba amb 

enciam, olives i blat de moro

Mongetes seques estofades amb 

verdures i bulgur

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada
kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 715,25 prot 38,69 hc 64,28 lip 43,33 kcal 716,68 prot 32,36 hc 69,68 lip 14,28 kcal 879,56 prot 41,75 hc 100,81 lip 29,36 kcal 735,35 prot 40,3 hc 72,50 lip 27,62

Sopa Cigrons Arròs amb xampinyons Crema de pastanaga Consomé

Hamburguesa vegetal Bacallà gratinat Truita de patata Llom Wrap al gust

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

31/01

Macarrons amb verdures 

(carbassó,pebrot) gratinats

Filet de lluç a la planxa amb 

enciam, api ratllat i olives

Fruita de temporada
kcal 706,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01

Verdura en tempura

Pit de pollastre

Fruita

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MENÚ GENER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D'EN 

CIMANY

Dinar

Pabellon criollo veneçolà ( arròs blanc 

amb mongetes seques negres cuites i 

carn de falda de vedella " mechada" 

amb verdures

Proposta 

Sopar

BASAL NO 

HALAL Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

 
El projecte Menjadors més sans i sostenibles és una iniciativa  que promou una 
alimentació infantil més equilibrada, saludable i sostenible tant a la escola com a 
casa.  Per això, proposa menús escolars amb menys carn vermella o processada i 
més proteïna vegetal, i promou productes de proximitat i de temporada. 
Fem, entre tots,  de la nostra escola un entorn més sa i sostenible.  



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10/01 11/01 12/01 13/01 14/01

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat (s/llet ni derivats)

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada)

Lluç a la romana amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra a la planxa amb amanida 

d´enciam, escarola i remolatxa 

ratllada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 875,42 prot 25,06 hc 100,33 lip 23,12 kcal 714,06 prot 24,96 hc 66,74 lip 33 kcal 706,20 prot 36,66 hc 83,98 lip 24,66 kcal 725,68 prot 32,36 hc 80,68 lip 14,28 kcal 726,20 prot 44,90 hc 97,36 lip 25,26

Crema de llegum Wok de pasta Mongeta tendra amb patata Arròs de l'horta Amanida

Ous al forn Sardines amb all i julivert Xurrasco Croquetes vegetals Truita

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

17/01 18/01 19/01 20/01 DIADA DE VENEÇUELA 21/01

Espirals integrals amb alfàbrega 

(s/formatge)

Sopa de brou amb galets Coliflor amb patates Arròs tricolor amb verdures d´hivern ( 

bròquil,pesòls i pebrot)

Truita de carbassó amb tomàquet 

amanit i olives

Pizza casolana de verdures i xampinyons. 

(s/formatge) Amanida                      

Magra planxa amb all i julivert 

amb enciam i pastanaga ratllada

Filet de llenguado al forn amb enciam, 

juliana de col natural i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Plàtan fregit
kcal 716,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01 kcal 747,87 prot 46,09 hc 85,22 lip 24,51 kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 754,06 prot 18,96 hc 99,39 lip 27,10 kcal 768,12 prot 37,68 hc 95,81 lip 46,97

Crema de calçots Verdures al forn Pasta amb verduretes Espinacs amb patata Pèsols amb pernil

Orada a la sal Seità guisat Truita francesa Pollastre a la llimona Salmó a la papillota

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

24/01 25/01 26/01 27/01 28/01

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa (s/llet ni derivats)

Llacets amb sofregit de tomàquet 

casolà (s/formatge)

Espinacs i patates saltejades 

amb sofregit d´alls

Vedella arrebosada amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i escarola amb pastanaga

Filet de pollastre al allet amb 

tomàquet, enciam i remolatxa

Hamburguesa de tonyina i ceba amb 

enciam, olives i blat de moro

Mongetes seques estofades amb 

verdures i bulgur

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 715,25 prot 38,69 hc 64,28 lip 43,33 kcal 716,68 prot 32,36 hc 69,68 lip 14,28 kcal 879,56 prot 41,75 hc 100,81 lip 29,36 kcal 735,35 prot 40,3 hc 72,50 lip 27,62

Sopa Cigrons Arròs amb xampinyons Crema de pastanaga Consomé

Hamburguesa vegetal Bacallà Truita de patata Llom Wrap al gust

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

31/01

Macarrons amb verdures 

(carbassó,pebrot) (s/formatge)

Filet de lluç a la planxa amb 

enciam, api ratllat i olives

Fruita de Temporada
kcal 706,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01

Verdura en tempura

Pit de pollastre

Fruita

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MENÚ GENER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D'EN 

CIMANY

Dinar

Pabellon criollo veneçolà ( arròs blanc 

amb mongetes seques negres cuites i 

carn de falda de vedella " mechada" 

amb verdures

Proposta 

Sopar

BASAL      

NO HALAL         

NO 

LACTOSA

Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

 
El projecte Menjadors més sans i sostenibles és una iniciativa  que promou una 
alimentació infantil més equilibrada, saludable i sostenible tant a la escola com a 
casa.  Per això, proposa menús escolars amb menys carn vermella o processada i 
més proteïna vegetal, i promou productes de proximitat i de temporada. 
Fem, entre tots,  de la nostra escola un entorn més sa i sostenible.  



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10/01 11/01 12/01 13/01 14/01

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada) (s/bacó)

Lluç a la romana amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra d'au a la planxa amb 

amanida d´enciam

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 875,42 prot 25,06 hc 100,33 lip 23,12 kcal 714,06 prot 24,96 hc 66,74 lip 33 kcal 706,20 prot 36,66 hc 83,98 lip 24,66 kcal 725,68 prot 32,36 hc 80,68 lip 14,28 kcal 726,20 prot 44,90 hc 97,36 lip 25,26

Crema de llegum Wok de pasta Mongeta tendra amb patata Arròs de l'horta Amanida

Ous al forn Sardines amb all i julivert Xurrasco Croquetes vegetals Quiche de verdures

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

17/01 18/01 19/01 20/01 DIADA DE VENEÇUELA 21/01

Espirals integrals al pesto Sopa de brou d'au amb galets Coliflor amb patates Arròs tricolor amb verdures d´hivern ( 

bròquil,pesòls i pebrot)

Truita de carbassó amb tomàquet 

amanit i olives

Pizza casolana de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         

Magra planxa amb all i julivert amb enciam i 

pastanaga ratllada (no porc)

Filet de llenguado al forn amb enciam, 

juliana de col natural i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Plàtan fregit
kcal 716,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01 kcal 747,87 prot 46,09 hc 85,22 lip 24,51 kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 754,06 prot 18,96 hc 99,39 lip 27,10 kcal 768,12 prot 37,68 hc 95,81 lip 46,97

Crema de calçots Verdures al forn Pasta amb verduretes Espinacs amb patata Pèsols amb patates

Orada a la sal Seità guisat Truita de formatge Pollastre a la llimona Salmó a la papillota

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

24/01 25/01 26/01 27/01 28/01

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa

Llacets amb sofregit de tomàquet 

casolà i formatge ratllat.

Espinacs i patates saltejades 

amb sofregit d´alls

Vedella arrebosada amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i escarola amb pastanaga

Filet de pollastre al allet amb 

tomàquet, enciam i remolatxa

Hamburguesa de tonyina i ceba amb 

enciam, olives i blat de moro

Mongetes seques estofades amb 

verdures i bulgur

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada
kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 715,25 prot 38,69 hc 64,28 lip 43,33 kcal 716,68 prot 32,36 hc 69,68 lip 14,28 kcal 879,56 prot 41,75 hc 100,81 lip 29,36 kcal 735,35 prot 40,3 hc 72,50 lip 27,62

Sopa Cigrons Arròs amb xampinyons Crema de pastanaga Consomé

Hamburguesa vegetal Bacallà gratinat Truita de patata Vedella Wrap al gust

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

31/01

Macarrons amb verdures 

(carbassó,pebrot) gratinats

Filet de lluç a la planxa amb 

enciam, api ratllat i olives

Fruita de temporada
kcal 706,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01

Verdura en tempura

Pit de pollastre

Fruita

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MENÚ GENER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D'EN 

CIMANY

Dinar

Pabellon criollo veneçolà ( arròs blanc 

amb mongetes seques negres cuites i 

carn de falda de vedella " mechada" 

amb verdures

Proposta 

Sopar

NO PORC
Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

 
El projecte Menjadors més sans i sostenibles és una iniciativa  que promou una 
alimentació infantil més equilibrada, saludable i sostenible tant a la escola com a 
casa.  Per això, proposa menús escolars amb menys carn vermella o processada i 
més proteïna vegetal, i promou productes de proximitat i de temporada. 
Fem, entre tots,  de la nostra escola un entorn més sa i sostenible.  



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10/01 11/01 12/01 13/01 14/01

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada) (s/bacó)

Lluç a la romana amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra d'au a la planxa amb 

amanida d´enciam

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar (no kiwi) Fruita de temporada (no kiwi) Fruita de temporada (no kiwi) Iogurt natural Fruita de temporada (no kiwi)
kcal 875,42 prot 25,06 hc 100,33 lip 23,12 kcal 714,06 prot 24,96 hc 66,74 lip 33 kcal 706,20 prot 36,66 hc 83,98 lip 24,66 kcal 725,68 prot 32,36 hc 80,68 lip 14,28 kcal 726,20 prot 44,90 hc 97,36 lip 25,26

Crema de llegum Wok de pasta Mongeta tendra amb patata Arròs de l'horta Amanida

Ous al forn Sardines amb all i julivert Xurrasco Croquetes vegetals Quiche de verdures

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

17/01 18/01 19/01 20/01 DIADA DE VENEÇUELA 21/01

Espirals integrals al pesto Sopa de brou d'au amb galets Coliflor amb patates Arròs tricolor amb verdures d´hivern ( 

bròquil,pesòls i pebrot)

Truita de carbassó amb tomàquet 

amanit i olives

Pizza casolana de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         

Magra planxa amb all i julivert amb enciam i 

pastanaga ratllada (no porc)

Filet de llenguado al forn amb enciam, 

juliana de col natural i olives

Fruita de Temporada (no kiwi) Fruita de Temporada (no kiwi) Fruita de Temporada (no kiwi) Iogurt natural Plàtan fregit
kcal 716,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01 kcal 747,87 prot 46,09 hc 85,22 lip 24,51 kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 754,06 prot 18,96 hc 99,39 lip 27,10 kcal 768,12 prot 37,68 hc 95,81 lip 46,97

Crema de calçots Verdures al forn Pasta amb verduretes Espinacs amb patata Pèsols amb patates

Orada a la sal Seità guisat Truita de formatge Pollastre a la llimona Salmó a la papillota

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

24/01 25/01 26/01 27/01 28/01

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa

Llacets amb sofregit de tomàquet 

casolà i formatge ratllat.

Espinacs i patates saltejades 

amb sofregit d´alls

Vedella arrebosada amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i escarola amb pastanaga

Filet de pollastre al allet amb 

tomàquet, enciam i remolatxa

Hamburguesa de tonyina i ceba amb 

enciam, olives i blat de moro

Mongetes seques estofades amb 

verdures i bulgur

Fruita de temporada (no kiwi) Fruita de temporada (no kiwi) Fruita de temporada (no kiwi) Iogurt natural Fruita de temporada (no kiwi)
kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 715,25 prot 38,69 hc 64,28 lip 43,33 kcal 716,68 prot 32,36 hc 69,68 lip 14,28 kcal 879,56 prot 41,75 hc 100,81 lip 29,36 kcal 735,35 prot 40,3 hc 72,50 lip 27,62

Sopa Cigrons Arròs amb xampinyons Crema de pastanaga Consomé

Hamburguesa vegetal Bacallà gratinat Truita de patata Vedella Wrap al gust

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

31/01

Macarrons amb verdures 

(carbassó,pebrot) gratinats

Filet de lluç a la planxa amb 

enciam, api ratllat i olives

Fruita de temporada (no kiwi)
kcal 706,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01

Verdura en tempura

Pit de pollastre

Fruita

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MENÚ GENER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D'EN 

CIMANY

Dinar

Pabellon criollo veneçolà ( arròs blanc 

amb mongetes seques negres cuites i 

carn de falda de vedella " mechada" 

amb verdures

Proposta 

Sopar

NO PORC 

NO KIWI Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

 
El projecte Menjadors més sans i sostenibles és una iniciativa  que promou una 
alimentació infantil més equilibrada, saludable i sostenible tant a la escola com a 
casa.  Per això, proposa menús escolars amb menys carn vermella o processada i 
més proteïna vegetal, i promou productes de proximitat i de temporada. 
Fem, entre tots,  de la nostra escola un entorn més sa i sostenible.  



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10/01 11/01 12/01 13/01 14/01

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada) (s/bacó)

Lluç a la romana amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra d'au a la planxa amb 

amanida d´enciam

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Peix a la planxa amb amanida 

tricolor

Fruita amb almibar Fruita de temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 875,42 prot 25,06 hc 100,33 lip 23,12 kcal 714,06 prot 24,96 hc 66,74 lip 33 kcal 706,20 prot 36,66 hc 83,98 lip 24,66 kcal 725,68 prot 32,36 hc 80,68 lip 14,28 kcal 726,20 prot 44,90 hc 97,36 lip 25,26

Mongetes seques Wok de pasta Mongeta tendra amb patata Arròs de l'horta Amanida

Ous al forn Sardines amb all i julivert Xurrasco Croquetes vegetals Quiche de verdures

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

17/01 18/01 19/01 20/01 DIADA DE VENEÇUELA 21/01

Espirals integrals al pesto Sopa de brou d'au amb galets Coliflor amb patates Arròs tricolor amb verdures d´hivern ( 

bròquil,pesòls i pebrot)

Truita de carbassó amb tomàquet 

amanit i olives

Pizza casolana de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         

Magra planxa amb all i julivert amb enciam i 

pastanaga ratllada (no porc)

Filet de llenguado al forn amb enciam, 

juliana de col natural i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Plàtan fregit
kcal 716,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01 kcal 747,87 prot 46,09 hc 85,22 lip 24,51 kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 754,06 prot 18,96 hc 99,39 lip 27,10 kcal 768,12 prot 37,68 hc 95,81 lip 46,97

Crema de calçots Verdures al forn Pasta amb verduretes Espinacs amb patata Pèsols amb patates

Orada a la sal Seità guisat Truita de formatge Pollastre a la llimona Salmó a la papillota

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

24/01 25/01 26/01 27/01 28/01

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de cigrons amb rostes de 

pa

Llacets amb sofregit de tomàquet 

casolà i formatge ratllat.

Espinacs i patates saltejades 

amb sofregit d´alls

Vedella arrebosada amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i escarola amb pastanaga

Filet de pollastre al allet amb 

tomàquet, enciam i remolatxa

Hamburguesa de tonyina i ceba amb 

enciam, olives i blat de moro

Mongetes seques estofades amb 

verdures i bulgur

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada
kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 715,25 prot 38,69 hc 64,28 lip 43,33 kcal 716,68 prot 32,36 hc 69,68 lip 14,28 kcal 879,56 prot 41,75 hc 100,81 lip 29,36 kcal 735,35 prot 40,3 hc 72,50 lip 27,62

Sopa Cigrons Arròs amb xampinyons Crema de pastanaga Consomé

Hamburguesa vegetal Bacallà gratinat Truita de patata Vedella Wrap al gust

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

31/01

Macarrons amb verdures 

(carbassó,pebrot) gratinats

Filet de lluç a la planxa amb 

enciam, api ratllat i olives

Fruita de temporada
kcal 706,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01

Verdura en tempura

Pit de pollastre

Fruita

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MENÚ GENER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D'EN 

CIMANY

Dinar

Pabellon criollo veneçolà ( arròs blanc 

amb mongetes seques negres cuites i 

carn de falda de vedella " mechada" 

amb verdures

Proposta 

Sopar

NO PORC 

NO 

LLENTIES
Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

 
El projecte Menjadors més sans i sostenibles és una iniciativa  que promou una 
alimentació infantil més equilibrada, saludable i sostenible tant a la escola com a 
casa.  Per això, proposa menús escolars amb menys carn vermella o processada i 
més proteïna vegetal, i promou productes de proximitat i de temporada. 
Fem, entre tots,  de la nostra escola un entorn més sa i sostenible.  



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10/01 11/01 12/01 13/01 14/01

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada) (s/bacó)

Lluç a la romana amb enciam, 

pastanaga i olives

Hamburguesa vegetal amb amanida 

d´enciam, escarola i remolatxa rallada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Peix al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 875,42 prot 25,06 hc 100,33 lip 23,12 kcal 714,06 prot 24,96 hc 66,74 lip 33 kcal 706,20 prot 36,66 hc 83,98 lip 24,66 kcal 725,68 prot 32,36 hc 80,68 lip 14,28 kcal 726,20 prot 44,90 hc 97,36 lip 25,26

Verdura al forn Wok de pasta Mongeta tendra amb patata Arròs de l'horta Amanida

Llegum Ous Sardines amb all i julivert Croquetes vegetals Truita

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

17/01 18/01 19/01 20/01 DIADA DE VENEÇUELA 21/01

Espirals integrals al pesto Sopa de brou vegetal amb galets Coliflor amb patates Arròs tricolor amb verdures d´hivern ( 

bròquil,pesòls i pebrot)

Truita de carbassó amb tomàquet 

amanit i olives

Pizza casolana de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         

Hamburguesa vegetal amb all i 

julivert amb enciam i pastanaga 

Filet de llenguado al forn amb enciam, 

juliana de col natural i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Plàtan fregit
kcal 716,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01 kcal 747,87 prot 46,09 hc 85,22 lip 24,51 kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 754,06 prot 18,96 hc 99,39 lip 27,10 kcal 768,12 prot 37,68 hc 95,81 lip 46,97

Crema de calçots Verdures al forn Pasta amb verduretes Espinacs amb patata Pèsols amb patata

Orada a la sal Seità guisat Truita Dits de formatge Salmó a la papillota

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

24/01 25/01 26/01 27/01 28/01

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa

Llacets amb sofregit de tomàquet 

casolà i formatge ratllat.

Espinacs i patates saltejades 

amb sofregit d´alls

Peix arrebossat amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i escarola amb pastanaga

Croquetes vegetals amb 

tomàquet, enciam i remolatxa

Hamburguesa de tonyina i ceba amb 

enciam, olives i blat de moro

Mongetes seques estofades amb 

verdures i bulgur

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada
kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 715,25 prot 38,69 hc 64,28 lip 43,33 kcal 716,68 prot 32,36 hc 69,68 lip 14,28 kcal 879,56 prot 41,75 hc 100,81 lip 29,36 kcal 735,35 prot 40,3 hc 72,50 lip 27,62

Sopa vegetal Cigrons Arròs amb xampinyons Crema de pastanaga Consomé

Hamburguesa vegetal Bacallà gratinat Truita de patata Heura Wrap al gust

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

31/01

Macarrons amb verdures 

(carbassó,pebrot) gratinats

Filet de lluç a la planxa amb 

enciam, api ratllat i olives

Fruita de temporada
kcal 706,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01

Verdura en tempura

Truita

Fruita

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MENÚ GENER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D'EN 

CIMANY

Dinar

Pabellon criollo veneçolà ( arròs blanc 

amb mongetes seques negres cuites i 

ou dur amb verdures

Proposta 

Sopar

NO CARN
Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

 
El projecte Menjadors més sans i sostenibles és una iniciativa  que promou una 
alimentació infantil més equilibrada, saludable i sostenible tant a la escola com a 
casa.  Per això, proposa menús escolars amb menys carn vermella o processada i 
més proteïna vegetal, i promou productes de proximitat i de temporada. 
Fem, entre tots,  de la nostra escola un entorn més sa i sostenible.  



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10/01 11/01 12/01 13/01 14/01

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada)

Truita francesa amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra a la planxa amb amanida 

d´enciam, escarola i remolatxa 

ratllada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 875,42 prot 25,06 hc 100,33 lip 23,12 kcal 714,06 prot 24,96 hc 66,74 lip 33 kcal 706,20 prot 36,66 hc 83,98 lip 24,66 kcal 725,68 prot 32,36 hc 80,68 lip 14,28 kcal 726,20 prot 44,90 hc 97,36 lip 25,26

Crema de llegum Wok de pasta Mongeta tendra amb patata Arròs de l'horta Amanida

Ous al forn Gall dindi amb all i julivert Xurrasco Croquetes vegetals Quiche lorreine

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

17/01 18/01 19/01 20/01 DIADA DE VENEÇUELA 21/01

Espirals integrals al pesto Sopa de brou amb galets Coliflor amb patates Arròs tricolor amb verdures d´hivern ( 

bròquil,pesòls i pebrot)

Truita de carbassó amb tomàquet 

amanit i olives

Pizza casolana de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         

Magra planxa amb all i julivert 

amb enciam i pastanaga ratllada

Truita francesa amb enciam, juliana de 

col natural i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Plàtan fregit
kcal 716,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01 kcal 747,87 prot 46,09 hc 85,22 lip 24,51 kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 754,06 prot 18,96 hc 99,39 lip 27,10 kcal 768,12 prot 37,68 hc 95,81 lip 46,97

Crema de calçots Verdures al forn Pasta amb verduretes Espinacs amb patata Pèsols amb pernil

Dits de formatge Seità guisat Truita de formatge Pollastre a la llimona Ous

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

24/01 25/01 26/01 27/01 28/01

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa

Llacets amb sofregit de tomàquet 

casolà i formatge ratllat.

Espinacs i patates saltejades 

amb sofregit d´alls

Vedella arrebosada amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i escarola amb pastanaga

Filet de pollastre al allet amb 

tomàquet, enciam i remolatxa

Hamburguesa de vedella amb enciam, 

olives i blat de moro

Mongetes seques estofades amb 

verdures i bulgur

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada
kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 715,25 prot 38,69 hc 64,28 lip 43,33 kcal 716,68 prot 32,36 hc 69,68 lip 14,28 kcal 879,56 prot 41,75 hc 100,81 lip 29,36 kcal 735,35 prot 40,3 hc 72,50 lip 27,62

Sopa Cigrons Arròs amb xampinyons Crema de pastanaga Consomé

Hamburguesa vegetal Conill Truita de patata Llom Wrap al gust

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

31/01

Macarrons amb verdures 

(carbassó,pebrot) gratinats

Truita francesa amb enciam, api 

ratllat i olives

Fruita de temporada
kcal 706,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01

Verdura en tempura

Pit de pollastre

Fruita

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MENÚ GENER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D'EN 

CIMANY

Dinar

Pabellon criollo veneçolà ( arròs blanc 

amb mongetes seques negres cuites i 

carn de falda de vedella " mechada" 

amb verdures

Proposta 

Sopar

NO PEIX
Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

 
El projecte Menjadors més sans i sostenibles és una iniciativa  que promou una 
alimentació infantil més equilibrada, saludable i sostenible tant a la escola com a 
casa.  Per això, proposa menús escolars amb menys carn vermella o processada i 
més proteïna vegetal, i promou productes de proximitat i de temporada. 
Fem, entre tots,  de la nostra escola un entorn més sa i sostenible.  



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10/01 11/01 12/01 13/01 14/01

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada)

Lluç al forn amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra a la planxa amb amanida 

d´enciam, escarola i remolatxa 

ratllada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 875,42 prot 25,06 hc 100,33 lip 23,12 kcal 714,06 prot 24,96 hc 66,74 lip 33 kcal 706,20 prot 36,66 hc 83,98 lip 24,66 kcal 725,68 prot 32,36 hc 80,68 lip 14,28 kcal 726,20 prot 44,90 hc 97,36 lip 25,26

Crema de llegum Wok de pasta Mongeta tendra amb patata Arròs de l'horta Amanida

Ous al forn Sardines amb all i julivert Xurrasco Peix Truita

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

17/01 18/01 19/01 20/01 DIADA DE VENEÇUELA 21/01

Espirals integrals al pesto Sopa de brou amb galets Coliflor amb patates Arròs tricolor amb verdures d´hivern ( 

bròquil,pesòls i pebrot)

Truita de carbassó amb tomàquet 

amanit i olives

Pizza casolana de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         

Magra planxa amb all i julivert 

amb enciam i pastanaga ratllada

Filet de llenguado al forn amb enciam, 

juliana de col natural i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Plàtan
kcal 716,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01 kcal 747,87 prot 46,09 hc 85,22 lip 24,51 kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 754,06 prot 18,96 hc 99,39 lip 27,10 kcal 768,12 prot 37,68 hc 95,81 lip 46,97

Crema de calçots Verdures al forn Pasta amb verduretes Espinacs amb patata Pèsols amb pernil

Orada a la sal Seità guisat Truita de formatge Pollastre a la llimona Salmó a la papillota

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

24/01 25/01 26/01 27/01 28/01

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa

Llacets amb sofregit de tomàquet 

casolà i formatge ratllat.

Espinacs i patates saltejades 

amb sofregit d´alls

Bistec de vedella amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i escarola amb pastanaga

Filet de pollastre al allet amb 

tomàquet, enciam i remolatxa

Hamburguesa de tonyina i ceba amb 

enciam, olives i blat de moro

Mongetes seques estofades amb 

verdures i bulgur

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada
kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 715,25 prot 38,69 hc 64,28 lip 43,33 kcal 716,68 prot 32,36 hc 69,68 lip 14,28 kcal 879,56 prot 41,75 hc 100,81 lip 29,36 kcal 735,35 prot 40,3 hc 72,50 lip 27,62

Sopa Cigrons Arròs amb xampinyons Crema de pastanaga Consomé

Ous Bacallà gratinat Truita de patata Llom Wrap al gust

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

31/01

Macarrons amb verdures 

(carbassó,pebrot) gratinats

Filet de lluç a la planxa amb 

enciam, api ratllat i olives

Fruita de temporada
kcal 706,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01

Verdura en tempura

Pit de pollastre

Fruita

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MENÚ GENER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D'EN 

CIMANY

Dinar

Pabellon criollo veneçolà ( arròs blanc 

amb mongetes seques negres cuites i 

carn de falda de vedella " mechada" 

amb verdures

Proposta 

Sopar

NO OLI 

PALMA NI 

COCO
Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

 
El projecte Menjadors més sans i sostenibles és una iniciativa  que promou una 
alimentació infantil més equilibrada, saludable i sostenible tant a la escola com a 
casa.  Per això, proposa menús escolars amb menys carn vermella o processada i 
més proteïna vegetal, i promou productes de proximitat i de temporada. 
Fem, entre tots,  de la nostra escola un entorn més sa i sostenible.  



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10/01 11/01 12/01 13/01 14/01

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó (s/crostons) (s/llet 

ni derivats)

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons 

(s/gluten)

Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada)

Lluç al forn amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra a la planxa amb amanida 

d´enciam, escarola i remolatxa 

ratllada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de temporada Fruita de Temporada Fruita de temporada Fruita de Temporada
kcal 875,42 prot 25,06 hc 100,33 lip 23,12 kcal 714,06 prot 24,96 hc 66,74 lip 33 kcal 706,20 prot 36,66 hc 83,98 lip 24,66 kcal 725,68 prot 32,36 hc 80,68 lip 14,28 kcal 726,20 prot 44,90 hc 97,36 lip 25,26

Crema de llegum Wok de quinoa Mongeta tendra amb patata Arròs de l'horta Amanida

Ous al forn Sardines amb all i julivert Xurrasco Croquetes vegetals Truita

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

17/01 18/01 19/01 20/01 DIADA DE VENEÇUELA 21/01

Espirals integrals amb alfàbrega 

(s/gluten)(s/formatge)

Sopa de brou amb galets 

(s/gluten)

Coliflor amb patates Arròs tricolor amb verdures d´hivern ( 

bròquil,pesòls i pebrot)

Truita de carbassó amb tomàquet 

amanit i olives

Pizza casolana de verdures i xampinyons.(s/gluten 

ni lactosa) Amanida d'enciam                     
Magra planxa amb all i julivert 

amb enciam i pastanaga ratllada

Filet de llenguado al forn amb enciam, 

juliana de col natural i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de temporada Plàtan fregit
kcal 716,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01 kcal 747,87 prot 46,09 hc 85,22 lip 24,51 kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 754,06 prot 18,96 hc 99,39 lip 27,10 kcal 768,12 prot 37,68 hc 95,81 lip 46,97

Crema de calçots Verdures al forn Pasta s/gluten amb verduretes Espinacs amb patata Pèsols amb pernil

Orada a la sal Seità guisat Truita francesa Pollastre a la llimona Salmó a la papillota

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

24/01 25/01 26/01 27/01 28/01

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums (s/rostes) 

(s/llet ni derivats)

Llacets amb sofregit de tomàquet casolà 

(s/gluten) (s/formatge)

Espinacs i patates saltejades 

amb sofregit d´alls

Bistec de vedella planxa amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i escarola amb pastanaga

Filet de pollastre al allet amb 

tomàquet, enciam i remolatxa

Hamburguesa de tonyina i ceba amb 

enciam, olives i blat de moro

Mongetes seques estofades amb 

verdures amb arròs(s/bulgur)

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada
kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 715,25 prot 38,69 hc 64,28 lip 43,33 kcal 716,68 prot 32,36 hc 69,68 lip 14,28 kcal 879,56 prot 41,75 hc 100,81 lip 29,36 kcal 735,35 prot 40,3 hc 72,50 lip 27,62

Sopa Cigrons Arròs amb xampinyons Crema de pastanaga Consomé

Hamburguesa vegetal Bacallà al forn Truita de patata Llom Wrap al gust

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

31/01
Macarrons amb verdures (carbassó,pebrot) 

(s/gluten) (s/formatge)

Filet de lluç a la planxa amb 

enciam, api ratllat i olives

Fruita de temporada
kcal 706,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01

Verdura al forn

Pit de pollastre

Fruita

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MENÚ GENER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D'EN 

CIMANY

Dinar

Pabellon criollo veneçolà ( arròs blanc 

amb mongetes seques negres cuites i 

carn de falda de vedella " mechada" 

amb verdures

Proposta 

Sopar

NO LACTOSA 

NO GLUTEN Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

 
El projecte Menjadors més sans i sostenibles és una iniciativa  que promou una 
alimentació infantil més equilibrada, saludable i sostenible tant a la escola com a 
casa.  Per això, proposa menús escolars amb menys carn vermella o processada i 
més proteïna vegetal, i promou productes de proximitat i de temporada. 
Fem, entre tots,  de la nostra escola un entorn més sa i sostenible.  



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10/01 11/01 12/01 13/01 14/01

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat (s/llet ni derivats)

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada)

Lluç a la romana amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra a la planxa amb amanida 

d´enciam, escarola i remolatxa 

ratllada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 875,42 prot 25,06 hc 100,33 lip 23,12 kcal 714,06 prot 24,96 hc 66,74 lip 33 kcal 706,20 prot 36,66 hc 83,98 lip 24,66 kcal 725,68 prot 32,36 hc 80,68 lip 14,28 kcal 726,20 prot 44,90 hc 97,36 lip 25,26

Crema de llegum Wok de pasta Mongeta tendra amb patata Arròs de l'horta Amanida

Ous al forn Sardines amb all i julivert Xurrasco Croquetes vegetals Truita

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

17/01 18/01 19/01 20/01 DIADA DE VENEÇUELA 21/01

Espirals integrals amb alfàbrega 

(s/formatge)

Sopa de brou amb galets Coliflor amb patates Arròs tricolor amb verdures d´hivern ( 

bròquil,pesòls i pebrot)

Truita de carbassó amb tomàquet 

amanit i olives

Pizza casolana de verdures i xampinyons 

(s/formatge). Amanida d´enciam                         

Magra planxa amb all i julivert 

amb enciam i pastanaga ratllada

Filet de llenguado al forn amb enciam, 

juliana de col natural i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Plàtan fregit
kcal 716,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01 kcal 747,87 prot 46,09 hc 85,22 lip 24,51 kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 754,06 prot 18,96 hc 99,39 lip 27,10 kcal 768,12 prot 37,68 hc 95,81 lip 46,97

Crema de calçots Verdures al forn Pasta amb verduretes Espinacs amb patata Pèsols amb pernil

Orada a la sal Seità guisat Truita Pollastre a la llimona Salmó a la papillota

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

24/01 25/01 26/01 27/01 28/01

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa (s/llet ni derivats)

Llacets amb sofregit de tomàquet 

casolà (s/formatge)

Espinacs i patates saltejades 

amb sofregit d´alls

Vedella arrebosada amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i escarola amb pastanaga

Filet de pollastre al allet amb 

tomàquet, enciam i remolatxa

Hamburguesa de tonyina i ceba amb 

enciam, olives i blat de moro

Mongetes seques estofades amb 

verdures i bulgur

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de Temporada Fruita de temporada
kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 715,25 prot 38,69 hc 64,28 lip 43,33 kcal 716,68 prot 32,36 hc 69,68 lip 14,28 kcal 879,56 prot 41,75 hc 100,81 lip 29,36 kcal 735,35 prot 40,3 hc 72,50 lip 27,62

Sopa Cigrons Arròs amb xampinyons Crema de pastanaga Consomé

Hamburguesa vegetal Bacallà al forn Truita de patata Llom Wrap al gust

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

31/01

Macarrons amb verdures 

(carbassó,pebrot) (s/formatge)

Filet de lluç a la planxa amb 

enciam, api ratllat i olives

Fruita de temporada
kcal 706,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01

Verdura en tempura

Pit de pollastre

Fruita

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MENÚ GENER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D'EN 

CIMANY

Dinar

Pabellon criollo veneçolà ( arròs blanc 

amb mongetes seques negres cuites i 

carn de falda de vedella " mechada" 

amb verdures

Proposta 

Sopar

NO 

PROTEÏNA 

DE LA LLET
Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

 
El projecte Menjadors més sans i sostenibles és una iniciativa  que promou una 
alimentació infantil més equilibrada, saludable i sostenible tant a la escola com a 
casa.  Per això, proposa menús escolars amb menys carn vermella o processada i 
més proteïna vegetal, i promou productes de proximitat i de temporada. 
Fem, entre tots,  de la nostra escola un entorn més sa i sostenible.  



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10/01 11/01 12/01 13/01 14/01

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat (s/llet ni derivats)

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada)

Lluç a la romana amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra a la planxa amb amanida 

d´enciam, escarola i remolatxa 

ratllada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 875,42 prot 25,06 hc 100,33 lip 23,12 kcal 714,06 prot 24,96 hc 66,74 lip 33 kcal 706,20 prot 36,66 hc 83,98 lip 24,66 kcal 725,68 prot 32,36 hc 80,68 lip 14,28 kcal 726,20 prot 44,90 hc 97,36 lip 25,26

Crema de llegum Wok de pasta Mongeta tendra amb patata Arròs de l'horta Amanida

Ous al forn Sardines amb all i julivert Xurrasco Croquetes vegetals Truita

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

17/01 18/01 19/01 20/01 DIADA DE VENEÇUELA 21/01

Espirals integrals amb alfàbrega 

(s/formatge)

Sopa de brou amb galets Coliflor amb patates Arròs tricolor amb verdures d´hivern ( 

bròquil,pesòls i pebrot)

Truita de carbassó amb tomàquet 

amanit i olives

Pizza casolana de verdures i xampinyons 

(s/formatge). Amanida d´enciam                         

Magra planxa amb all i julivert 

amb enciam i pastanaga ratllada

Filet de llenguado al forn amb enciam, 

juliana de col natural i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Plàtan fregit
kcal 716,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01 kcal 747,87 prot 46,09 hc 85,22 lip 24,51 kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 754,06 prot 18,96 hc 99,39 lip 27,10 kcal 768,12 prot 37,68 hc 95,81 lip 46,97

Crema de calçots Verdures al forn Pasta amb verduretes Espinacs amb patata Pèsols amb pernil

Orada a la sal Seità guisat Truita Pollastre a la llimona Salmó a la papillota

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

24/01 25/01 26/01 27/01 28/01

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa (s/llet ni derivats)

Llacets amb sofregit de tomàquet 

casolà (s/formatge)

Espinacs i patates saltejades 

amb sofregit d´alls

Vedella arrebosada amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i escarola amb pastanaga

Filet de pollastre al allet amb 

tomàquet, enciam i remolatxa

Hamburguesa de tonyina i ceba amb 

enciam, olives i blat de moro

Mongetes seques estofades amb 

verdures i bulgur

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de Temporada Fruita de temporada
kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 715,25 prot 38,69 hc 64,28 lip 43,33 kcal 716,68 prot 32,36 hc 69,68 lip 14,28 kcal 879,56 prot 41,75 hc 100,81 lip 29,36 kcal 735,35 prot 40,3 hc 72,50 lip 27,62

Sopa Cigrons Arròs amb xampinyons Crema de pastanaga Consomé

Hamburguesa vegetal Bacallà al forn Truita de patata Llom Wrap al gust

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

31/01

Macarrons amb verdures 

(carbassó,pebrot) (s/formatge)

Filet de lluç a la planxa amb 

enciam, api ratllat i olives

Fruita de temporada
kcal 706,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01

Verdura en tempura

Pit de pollastre

Fruita

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MENÚ GENER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D'EN 

CIMANY

Dinar

Pabellon criollo veneçolà ( arròs blanc 

amb mongetes seques negres cuites i 

carn de falda de vedella " mechada" 

amb verdures

Proposta 

Sopar

NO PLV, NO 

FRUITS 

SECS
Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

 
El projecte Menjadors més sans i sostenibles és una iniciativa  que promou una 
alimentació infantil més equilibrada, saludable i sostenible tant a la escola com a 
casa.  Per això, proposa menús escolars amb menys carn vermella o processada i 
més proteïna vegetal, i promou productes de proximitat i de temporada. 
Fem, entre tots,  de la nostra escola un entorn més sa i sostenible.  



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10/01 11/01 12/01 13/01 14/01

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada)

Lluç a la romana amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra a la planxa amb amanida 

d´enciam, escarola i remolatxa 

ratllada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 875,42 prot 25,06 hc 100,33 lip 23,12 kcal 714,06 prot 24,96 hc 66,74 lip 33 kcal 706,20 prot 36,66 hc 83,98 lip 24,66 kcal 725,68 prot 32,36 hc 80,68 lip 14,28 kcal 726,20 prot 44,90 hc 97,36 lip 25,26

Crema de llegum Wok de pasta Mongeta tendra amb patata Arròs de l'horta Amanida

Ous al forn Sardines amb all i julivert Xurrasco Croquetes vegetals Quiche lorreine

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

17/01 18/01 19/01 20/01 DIADA DE VENEÇUELA 21/01

Espirals integrals amb alfàbrega Sopa de brou amb galets Coliflor amb patates Arròs tricolor amb verdures d´hivern ( 

bròquil,pesòls i pebrot)

Truita de carbassó amb tomàquet 

amanit i olives

Pizza casolana de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         

Magra planxa amb all i julivert 

amb enciam i pastanaga ratllada

Filet de llenguado al forn amb enciam, 

juliana de col natural i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Plàtan fregit
kcal 716,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01 kcal 747,87 prot 46,09 hc 85,22 lip 24,51 kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 754,06 prot 18,96 hc 99,39 lip 27,10 kcal 768,12 prot 37,68 hc 95,81 lip 46,97

Crema de calçots Verdures al forn Pasta amb verduretes Espinacs amb patata Pèsols amb pernil

Orada a la sal Seità guisat Truita de formatge Pollastre a la llimona Salmó a la papillota

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

24/01 25/01 26/01 27/01 28/01

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa

Llacets amb sofregit de tomàquet 

casolà i formatge ratllat.

Espinacs i patates saltejades 

amb sofregit d´alls

Vedella arrebosada amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i escarola amb pastanaga

Filet de pollastre al allet amb 

tomàquet, enciam i remolatxa

Hamburguesa de tonyina i ceba amb 

enciam, olives i blat de moro

Mongetes seques estofades amb 

verdures i bulgur

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada
kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 715,25 prot 38,69 hc 64,28 lip 43,33 kcal 716,68 prot 32,36 hc 69,68 lip 14,28 kcal 879,56 prot 41,75 hc 100,81 lip 29,36 kcal 735,35 prot 40,3 hc 72,50 lip 27,62

Sopa Cigrons Arròs amb xampinyons Crema de pastanaga Consomé

Hamburguesa vegetal Bacallà gratinat Truita de patata Llom Wrap al gust

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

31/01

Macarrons amb verdures 

(carbassó,pebrot) gratinats

Filet de lluç a la planxa amb 

enciam, api ratllat i olives

Fruita de temporada
kcal 706,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01

Verdura en tempura

Pit de pollastre

Fruita

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MENÚ GENER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D'EN 

CIMANY

Dinar

Pabellon criollo veneçolà ( arròs blanc 

amb mongetes seques negres cuites i 

carn de falda de vedella " mechada" 

amb verdures

Proposta 

Sopar

NO FRUITS 

SECS Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

 
El projecte Menjadors més sans i sostenibles és una iniciativa  que promou una 
alimentació infantil més equilibrada, saludable i sostenible tant a la escola com a 
casa.  Per això, proposa menús escolars amb menys carn vermella o processada i 
més proteïna vegetal, i promou productes de proximitat i de temporada. 
Fem, entre tots,  de la nostra escola un entorn més sa i sostenible.  



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10/01 11/01 12/01 13/01 14/01

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó (s/crostons) Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada) (s/bacó)

Lluç al forn amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra d'au a la planxa amb 

amanida d´enciam, escarola i 

remolatxa ratllada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 875,42 prot 25,06 hc 100,33 lip 23,12 kcal 714,06 prot 24,96 hc 66,74 lip 33 kcal 706,20 prot 36,66 hc 83,98 lip 24,66 kcal 725,68 prot 32,36 hc 80,68 lip 14,28 kcal 726,20 prot 44,90 hc 97,36 lip 25,26

Crema de llegum Wok de pasta Mongeta tendra amb patata Arròs de l'horta Amanida

Ous al forn Sardines amb all i julivert Xurrasco Peix Truita

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

17/01 18/01 19/01 20/01 DIADA DE VENEÇUELA 21/01

Espirals integrals al pesto Sopa de brou amb galets Coliflor amb patates Arròs tricolor amb verdures d´hivern ( 

bròquil,pesòls i pebrot)

Truita de carbassó amb tomàquet 

amanit i olives

Pizza casolana de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         

Magra planxa amb all i julivert 

amb enciam i pastanaga ratllada

Filet de llenguado al forn amb enciam, 

juliana de col natural i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Plàtan fregit
kcal 716,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01 kcal 747,87 prot 46,09 hc 85,22 lip 24,51 kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 754,06 prot 18,96 hc 99,39 lip 27,10 kcal 768,12 prot 37,68 hc 95,81 lip 46,97

Crema de calçots Verdures al forn Pasta amb verduretes Espinacs amb patata Pèsols amb pernil

Orada a la sal Seità guisat Truita francesa Pollastre a la llimona Salmó a la papillota

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

24/01 25/01 26/01 27/01 28/01

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums (s/rostes) Llacets amb sofregit de tomàquet 

casolà i formatge ratllat.

Espinacs i patates saltejades 

amb sofregit d´alls

Bistec de vedella planxa amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i escarola amb pastanaga

Filet de pollastre al allet amb 

tomàquet, enciam i remolatxa

Hamburguesa de tonyina i ceba amb 

enciam, olives i blat de moro

Mongetes seques estofades amb 

verdures i bulgur

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada
kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 715,25 prot 38,69 hc 64,28 lip 43,33 kcal 716,68 prot 32,36 hc 69,68 lip 14,28 kcal 879,56 prot 41,75 hc 100,81 lip 29,36 kcal 735,35 prot 40,3 hc 72,50 lip 27,62

Sopa Cigrons Arròs amb xampinyons Crema de pastanaga Consomé

Llegum Bacallà Truita de patata Llom Wrap al gust

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

31/01

Macarrons amb verdures 

(carbassó,pebrot) gratinats

Filet de lluç a la planxa amb 

enciam, api ratllat i olives

Fruita de temporada
kcal 706,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01

Verdura al forn

Pit de pollastre

Fruita

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MENÚ GENER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D'EN 

CIMANY

Dinar

Pabellon criollo veneçolà ( arròs blanc 

amb mongetes seques negres cuites i 

carn de falda de vedella " mechada" 

amb verdures

Proposta 

Sopar

HIPOCALÒRICA
Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

 
El projecte Menjadors més sans i sostenibles és una iniciativa  que promou una 
alimentació infantil més equilibrada, saludable i sostenible tant a la escola com a 
casa.  Per això, proposa menús escolars amb menys carn vermella o processada i 
més proteïna vegetal, i promou productes de proximitat i de temporada. 
Fem, entre tots,  de la nostra escola un entorn més sa i sostenible.  



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10/01 11/01 12/01 13/01 14/01

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada)

Truita francesa amb enciam, 

pastanaga i olives

Hamburguesa vegetal amb amanida 

d´enciam, escarola i remolatxa 

ratllada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Tofu a la planxa amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 875,42 prot 25,06 hc 100,33 lip 23,12 kcal 714,06 prot 24,96 hc 66,74 lip 33 kcal 706,20 prot 36,66 hc 83,98 lip 24,66 kcal 725,68 prot 32,36 hc 80,68 lip 14,28 kcal 726,20 prot 44,90 hc 97,36 lip 25,26

Crema de verdures Wok de pasta Mongeta tendra amb patata Arròs de l'horta Amanida

Llegum Ous Dits de formatge Croquetes vegetals Truita 

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

17/01 18/01 19/01 20/01 DIADA DE VENEÇUELA 21/01

Espirals integrals al pesto Sopa de brou vegetal amb galets Coliflor amb patates Arròs tricolor amb verdures d´hivern ( 

bròquil,pesòls i pebrot)

Truita de carbassó amb tomàquet 

amanit i olives

Pizza casolana de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         

Tofu planxa amb all i julivert amb 

enciam i pastanaga ratllada

Hamburguesa vegetal amb enciam, 

juliana de col natural i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Plàtan fregit
kcal 716,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01 kcal 747,87 prot 46,09 hc 85,22 lip 24,51 kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 754,06 prot 18,96 hc 99,39 lip 27,10 kcal 768,12 prot 37,68 hc 95,81 lip 46,97

Crema de calçots Verdures al forn Pasta amb verduretes Espinacs amb patata Pèsols saltejats

Llegum Seità guisat Truita de formatge Heura a la llimona Carbassó arrebossat

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

24/01 25/01 26/01 27/01 28/01

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa

Llacets amb sofregit de tomàquet 

casolà i formatge ratllat.

Espinacs i patates saltejades 

amb sofregit d´alls

Croquetes vegetals amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i escarola amb pastanaga

Tofu al allet amb tomàquet, 

enciam i remolatxa

Hamburguesa vegetal amb enciam, 

olives i blat de moro

Mongetes seques estofades amb 

verdures i bulgur

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada
kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 715,25 prot 38,69 hc 64,28 lip 43,33 kcal 716,68 prot 32,36 hc 69,68 lip 14,28 kcal 879,56 prot 41,75 hc 100,81 lip 29,36 kcal 735,35 prot 40,3 hc 72,50 lip 27,62

Sopa vegetal Cigrons Arròs amb xampinyons Crema de pastanaga Consomé

Ou Seità gratinat Truita de patata Llegum Wrap al gust

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

31/01

Macarrons amb verdures 

(carbassó,pebrot) gratinats

Truita francesa amb enciam, api 

ratllat i olives

Fruita de temporada
kcal 706,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01

Verdura en tempura

Llegum

Fruita

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MENÚ GENER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D'EN 

CIMANY

Dinar

Pabellon criollo veneçolà ( arròs blanc 

amb mongetes seques negres cuites i 

ou dur amb verdures

Proposta 

Sopar

OVOLACTOVEGETARIÀ
Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

 
El projecte Menjadors més sans i sostenibles és una iniciativa  que promou una 
alimentació infantil més equilibrada, saludable i sostenible tant a la escola com a 
casa.  Per això, proposa menús escolars amb menys carn vermella o processada i 
més proteïna vegetal, i promou productes de proximitat i de temporada. 
Fem, entre tots,  de la nostra escola un entorn més sa i sostenible.  



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10/01 11/01 12/01 13/01 14/01

Arròs amb sofregit de tomàquet 

casolà

Crema de carbassó amb crostons de 

pa torrat

Cigrons guisats amb espinacs Sopa de brou vegetal amb pistons Trinxat de la cerdanya (Col amb 

patata saltejada)

Lluç al forn amb enciam, 

pastanaga i olives

Botifarra a la planxa amb amanida 

d´enciam, escarola i remolatxa 

ratllada

Truita de patata amb 

enciam,olives i tomàquet

Pollastre al forn amb xampinyons Llenties caldoses amb arrós 

integral i verdures

Fruita amb almibar Fruita de temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 875,42 prot 25,06 hc 100,33 lip 23,12 kcal 714,06 prot 24,96 hc 66,74 lip 33 kcal 706,20 prot 36,66 hc 83,98 lip 24,66 kcal 725,68 prot 32,36 hc 80,68 lip 14,28 kcal 726,20 prot 44,90 hc 97,36 lip 25,26

Crema de llegum Wok de pasta Mongeta tendra amb patata Arròs de l'horta Amanida

Ous al forn Sardines amb all i julivert Xurrasco Peix Truita

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

17/01 18/01 19/01 20/01 DIADA DE VENEÇUELA 21/01

Espirals integrals al pesto Sopa de brou amb galets Coliflor amb patates Arròs tricolor amb verdures d´hivern ( 

bròquil,pesòls i pebrot)

Truita de carbassó amb tomàquet 

amanit i olives

Pizza casolana de verdures i 

xampinyons. Amanida d´enciam                         

Magra planxa amb all i julivert 

amb enciam i pastanaga ratllada

Filet de llenguado al forn amb enciam, 

juliana de col natural i olives

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Plàtan
kcal 716,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01 kcal 747,87 prot 46,09 hc 85,22 lip 24,51 kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 754,06 prot 18,96 hc 99,39 lip 27,10 kcal 768,12 prot 37,68 hc 95,81 lip 46,97

Crema de calçots Verdures al forn Pasta amb verduretes Espinacs amb patata Pèsols amb pernil

Orada a la sal Seità guisat Truita de formatge Pollastre a la llimona Salmó a la papillota

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

24/01 25/01 26/01 27/01 28/01

Mongeta verda i patates Arròs caldòs amb verduretes i 

xampinyons

Crema de llegums amb rostes de 

pa

Llacets amb sofregit de tomàquet 

casolà i formatge ratllat.

Espinacs i patates saltejades 

amb sofregit d´alls

Bistec de vedella amb amanida 

d´enciam, cherris i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i escarola amb pastanaga

Filet de pollastre al allet amb 

tomàquet, enciam i remolatxa

Hamburguesa de tonyina i ceba amb 

enciam, olives i blat de moro

Mongetes seques estofades amb 

verdures i bulgur

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada
kcal 766,17 prot 33,71 hc 107,31 lip 19,41 kcal 715,25 prot 38,69 hc 64,28 lip 43,33 kcal 716,68 prot 32,36 hc 69,68 lip 14,28 kcal 879,56 prot 41,75 hc 100,81 lip 29,36 kcal 735,35 prot 40,3 hc 72,50 lip 27,62

Sopa Cigrons Arròs amb xampinyons Crema de pastanaga Consomé

Ous Bacallà gratinat Truita de patata Llom Wrap al gust

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

31/01

Macarrons amb verdures 

(carbassó,pebrot) gratinats

Filet de lluç a la planxa amb 

enciam, api ratllat i olives

Fruita de temporada
kcal 706,49 prot 27,22 hc 76,22 lip 25,01

Verdura en tempura

Pit de pollastre

Fruita

Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MENÚ GENER 

2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D'EN 

CIMANY

Dinar

Pabellon criollo veneçolà ( arròs blanc 

amb mongetes seques negres cuites i 

carn de falda de vedella " mechada" 

amb verdures

Proposta 

Sopar

NO 

FREGITS Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

 
El projecte Menjadors més sans i sostenibles és una iniciativa  que promou una 
alimentació infantil més equilibrada, saludable i sostenible tant a la escola com a 
casa.  Per això, proposa menús escolars amb menys carn vermella o processada i 
més proteïna vegetal, i promou productes de proximitat i de temporada. 
Fem, entre tots,  de la nostra escola un entorn més sa i sostenible.  


