
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

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

Arròs tres delìcies ( amb pèsols, 

pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Empedrat de cigrons amb pebrot, 

ceba, tomàquet,…

Amanida d´espirals ( amb pernil, 

blat, salsa rosa,..)

Crema de verdures amb crostons 

de pa torrat

Escalopa de pollastre amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Llenties estofades amb 

verduretes i arròs

Gelat Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 785,01 prot 19,04 hc 70,44 lip 24,43 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Llegum Pasta Verdura Crema Arròs

Ou Prot vegetal Carn blanca Llegum Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

12/9 13/9 14/9 15/9 16/9

Espaguetis napolitana amb 

formatge ratllat

Amanida d´enciams, tomàquet, 

formatge fresc i vinagreta

Crema tèbia de carbassò amb 

rostes

Arròs amb verdures Cigrons estofats amb verduretes

Truita de patates i ceba amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Mongetes estofades amb carn 

magra i verdures

Bacallà arrebossat amb amanida 

d´enciam i olives

Llom a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i brots de soja

Pit de pollastre al allet amb 

tomàquet natural amanit i olives

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Gelat
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 785,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43

Verdura Pasta Llegum Crema Arròs

Carn blanca Peix blanc Ou Prot vegetal Peix blau

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

19/9 20/9 21/9 22/9 23/9

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Macarrons amb tonyina gratinats 

amb formatge ratllat

Crema de llegums amb llavors de 

sèsam

Amanida campera de patates Arròs amb tomàquet

Croquetes de pernil amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb enciam, 

tomàquet cherry i blat de moro

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam amb carbassó 

Llom arrebossat amb amanid 

d´enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Llegum Verdura Arròs Pasta Crema

Peix blanc Prot vegetal Carn blanca Ou Llegum

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

26/9 27/9 28/9 29/9 30/9

Bròquil amb patates amb sofregit 

d´all

Espaguetis al pesto Crema tèbia d´espinacs amb 

rostes

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Filet de gall enfarinat amb amanida de 

tomàquet i olives negres

Pernilets de pollastre al forn amb 

ceba, tomàquet i patatetes

Hamburguesa de vedella a la 

planxa i amanida d´enciam

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 702,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Llegum Crema Arròs Pasta

Carn blanca Llegum Ou Peix blanc

Iogurt Fruita Fruita Fruita

SETEMBRE´22
Dinar

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles i 

educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

COVES D´EN 

CIMANY

 BASAL

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
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Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

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

Arròs tres delìcies ( amb pèsols, 

pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Empedrat de cigrons amb pebrot, 

ceba, tomàquet,…

Amanida d´espirals ( amb pernil, 

blat, salsa rosa,..)

Crema de verdures amb crostons 

de pa torrat

Escalopa de pollastre amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Llenties estofades amb 

verduretes i arròs

Gelat Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 785,01 prot 19,04 hc 70,44 lip 24,43 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Llegum Pasta Verdura Crema Arròs

Ou Prot vegetal Carn blanca Llegum Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

12/9 13/9 14/9 15/9 16/9

Espaguetis napolitana amb 

formatge ratllat

Amanida d´enciams, tomàquet, 

formatge fresc i vinagreta

Crema tèbia de carbassò amb 

rostes

Arròs amb verdures Cigrons estofats amb verduretes

Truita de patates i ceba amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Mongetes estofades amb carn 

magra i verdures

Bacallà arrebossat amb amanida 

d´enciam i olives

Llom a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i brots de soja

Pit de pollastre al allet amb 

tomàquet natural amanit i olives

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Gelat
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 785,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43

Verdura Pasta Llegum Crema Arròs

Carn blanca Peix blanc Ou Prot vegetal Peix blau

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

19/9 20/9 21/9 22/9 23/9

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Macarrons amb tonyina gratinats 

amb formatge ratllat

Crema de llegums amb llavors de 

sèsam

Amanida campera de patates Arròs amb tomàquet

Croquetes de pernil amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb enciam, 

tomàquet cherry i blat de moro

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam amb carbassó 

Llom arrebossat amb amanid 

d´enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Llegum Verdura Arròs Pasta Crema

Peix blanc Prot vegetal Carn blanca Ou Llegum

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

26/9 27/9 28/9 29/9 30/9

Bròquil amb patates amb sofregit 

d´all

Espaguetis al pesto Crema tèbia d´espinacs amb 

rostes

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Filet de gall enfarinat amb amanida de 

tomàquet i olives negres

Pernilets de pollastre al forn amb 

ceba, tomàquet i patatetes

Hamburguesa de vedella a la 

planxa i amanida d´enciam

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 702,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Llegum Crema Arròs Pasta

Carn blanca Llegum Ou Peix blanc

Iogurt Fruita Fruita Fruita

SETEMBRE´22
Dinar

COVES D´EN 

CIMANY

Proposta 

Sopar

Dinar

NO HALAL
Proposta 

Sopar

Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles i 

educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 
Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

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

Arròs tres delìcies ( amb pèsols, 

pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Empedrat de cigrons amb pebrot, 

ceba, tomàquet,…

Amanida d´espirals ( amb pernil, 

blat (s/salsa) (s/formatge)

Crema de verdures amb crostons de 

pa torrat (s/llet ni derivats)

Escalopa de pollastre amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Llenties estofades amb 

verduretes i arròs

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 785,01 prot 19,04 hc 70,44 lip 24,43 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Llegum Pasta Verdura Crema Arròs

Ou Prot vegetal Carn blanca Llegum Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

12/9 13/9 14/9 15/9 16/9

Espaguetis napolitana (s/formatge 

ratllat)

Amanida d´enciams, tomàquet i 

vinagreta (s/formatge fresc)

Crema tèbia de carbassò amb 

rostes (s/llet ni derivats)

Arròs amb verdures Cigrons estofats amb verduretes

Truita de patates i ceba amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Mongetes estofades amb carn 

magra i verdures

Bacallà arrebossat amb amanida 

d´enciam i olives

Llom a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i brots de soja

Pit de pollastre al allet amb 

tomàquet natural amanit i olives

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 785,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43

Verdura Pasta Llegum Crema Arròs

Carn blanca Peix blanc Ou Prot vegetal Peix blau

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

19/9 20/9 21/9 22/9 23/9

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Macarrons amb tonyina 

(s/formatge)

Crema de llegums amb llavors de 

sèsam (s/llet ni derivats)

Amanida campera de patates Arròs amb tomàquet

Vedella amb enciam, tomàquet i 

blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb enciam, 

tomàquet cherry i blat de moro

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam amb carbassó 

Llom arrebossat amb amanid 

d´enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Llegum Verdura Arròs Pasta Crema

Peix blanc Prot vegetal Carn blanca Ou Llegum

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

26/9 27/9 28/9 29/9 30/9

Bròquil amb patates amb sofregit 

d´all

Espaguetis amb alfàbrega 

(s/formatge)

Crema tèbia d´espinacs amb 

rostes (s/llet ni derivats)

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Filet de gall enfarinat amb amanida de 

tomàquet i olives negres

Pernilets de pollastre al forn amb 

ceba, tomàquet i patatetes

Hamburguesa de vedella a la 

planxa i amanida d´enciam

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 702,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Llegum Crema Arròs Pasta

Carn blanca Llegum Ou Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Fruita

SETEMBRE´22
Dinar

COVES D´EN 

CIMANY

Proposta 

Sopar

Dinar

NO HALAL 

NO LACTOSA Proposta 

Sopar

Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles i 

educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 
Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

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

Arròs tres delìcies ( amb pèsols i 

truita) (s/pernil)              

Mongeta verda amb patates Empedrat de cigrons amb pebrot, 

ceba, tomàquet,…

Amanida d´espirals ( amb blat, 

salsa rosa,..) (s/pernil)

Crema de verdures amb crostons 

de pa torrat

Escalopa de pollastre amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Llenties estofades amb 

verduretes i arròs

Gelat Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 785,01 prot 19,04 hc 70,44 lip 24,43 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Llegum Pasta Verdura Crema Arròs

Ou Prot vegetal Carn blanca Llegum Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

12/9 13/9 14/9 15/9 16/9

Espaguetis napolitana amb 

formatge ratllat

Amanida d´enciams, tomàquet, 

formatge fresc i vinagreta

Crema tèbia de carbassò amb 

rostes

Arròs amb verdures Cigrons estofats amb verduretes

Truita de patates i ceba amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Mongetes estofades amb carn 

magra (no porc) i verdures

Bacallà arrebossat amb amanida 

d´enciam i olives

Vedella a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i brots de soja

Pit de pollastre al allet amb 

tomàquet natural amanit i olives

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Gelat
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 785,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43

Verdura Pasta Llegum Crema Arròs

Carn blanca Peix blanc Ou Prot vegetal Peix blau

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

19/9 20/9 21/9 22/9 23/9

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Macarrons amb tonyina gratinats 

amb formatge ratllat

Crema de llegums amb llavors de 

sèsam

Amanida campera de patates Arròs amb tomàquet

Croquetes vegetals amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb enciam, 

tomàquet cherry i blat de moro

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam amb carbassó 

Vedella arrebossada amb amanid 

d´enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Llegum Verdura Arròs Pasta Crema

Peix blanc Prot vegetal Carn blanca Ou Llegum

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

26/9 27/9 28/9 29/9 30/9

Bròquil amb patates amb sofregit 

d´all

Espaguetis al pesto Crema tèbia d´espinacs amb 

rostes

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Filet de gall enfarinat amb amanida de 

tomàquet i olives negres

Pernilets de pollastre al forn amb 

ceba, tomàquet i patatetes

Hamburguesa de vedella a la 

planxa i amanida d´enciam

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 702,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Llegum Crema Arròs Pasta

Carn blanca Llegum Ou Peix blanc

Iogurt Fruita Fruita Fruita

SETEMBRE´22
Dinar

COVES D´EN 

CIMANY

Proposta 

Sopar

Dinar

NO PORC
Proposta 

Sopar

Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles i 

educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 
Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

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

Arròs tres delìcies ( amb pèsols i 

truita) (s/pernil)              

Mongeta verda amb patates Empedrat de cigrons amb pebrot, 

ceba, tomàquet,…

Amanida d´espirals ( amb blat, 

salsa rosa,..) (s/pernil) (no kiwi)

Crema de verdures amb crostons 

de pa torrat

Escalopa de pollastre amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Llenties estofades amb 

verduretes i arròs

Gelat Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi)
kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 785,01 prot 19,04 hc 70,44 lip 24,43 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Llegum Pasta Verdura Crema Arròs

Ou Prot vegetal Carn blanca Llegum Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

12/9 13/9 14/9 15/9 16/9

Espaguetis napolitana amb 

formatge ratllat

Amanida d´enciams, tomàquet, 

formatge fresc i vinagreta

Crema tèbia de carbassò amb 

rostes

Arròs amb verdures Cigrons estofats amb verduretes

Truita de patates i ceba amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Mongetes estofades amb carn 

magra (no porc) i verdures

Bacallà arrebossat amb amanida 

d´enciam i olives

Vedella a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i brots de soja

Pit de pollastre al allet amb 

tomàquet natural amanit i olives

Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi) Gelat
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 785,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43

Verdura Pasta Llegum Crema Arròs

Carn blanca Peix blanc Ou Prot vegetal Peix blau

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

19/9 20/9 21/9 22/9 23/9

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Macarrons amb tonyina gratinats 

amb formatge ratllat

Crema de llegums amb llavors de 

sèsam

Amanida campera de patates Arròs amb tomàquet

Croquetes vegetals amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb enciam, 

tomàquet cherry i blat de moro

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam amb carbassó 

Vedella arrebossada amb amanid 

d´enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi) Iogurt natural Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi)
kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Llegum Verdura Arròs Pasta Crema

Peix blanc Prot vegetal Carn blanca Ou Llegum

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

26/9 27/9 28/9 29/9 30/9

Bròquil amb patates amb sofregit 

d´all

Espaguetis al pesto Crema tèbia d´espinacs amb 

rostes

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Filet de gall enfarinat amb amanida de 

tomàquet i olives negres

Pernilets de pollastre al forn amb 

ceba, tomàquet i patatetes

Hamburguesa de vedella a la 

planxa i amanida d´enciam

Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi) Iogurt natural Fruita del temps (no kiwi)
kcal 702,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Llegum Crema Arròs Pasta

Carn blanca Llegum Ou Peix blanc

Iogurt Fruita Fruita Fruita

SETEMBRE´22
Dinar

COVES D´EN 

CIMANY

Proposta 

Sopar

Dinar

NO PORC  NO 

KIWI Proposta 

Sopar

Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles i 

educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 
Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

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

Arròs tres delìcies ( amb pèsols i 

truita) (s/pernil)              

Mongeta verda amb patates Empedrat de cigrons amb pebrot, 

ceba, tomàquet,…

Amanida d´espirals ( amb blat, 

salsa rosa,..) (s/pernil)

Crema de verdures amb crostons 

de pa torrat

Escalopa de pollastre amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Mongetes estofades amb 

verduretes i arròs

Gelat Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 785,01 prot 19,04 hc 70,44 lip 24,43 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Llegum Pasta Verdura Crema Arròs

Ou Prot vegetal Carn blanca Llegum Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

12/9 13/9 14/9 15/9 16/9

Espaguetis napolitana amb 

formatge ratllat

Amanida d´enciams, tomàquet, 

formatge fresc i vinagreta

Crema tèbia de carbassò amb 

rostes

Arròs amb verdures Cigrons estofats amb verduretes

Truita de patates i ceba amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Mongetes estofades amb carn 

magra (no porc) i verdures

Bacallà arrebossat amb amanida 

d´enciam i olives

Vedella a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i brots de soja

Pit de pollastre al allet amb 

tomàquet natural amanit i olives

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Gelat
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 785,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43

Verdura Pasta Llegum Crema Arròs

Carn blanca Peix blanc Ou Prot vegetal Peix blau

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

19/9 20/9 21/9 22/9 23/9

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Macarrons amb tonyina gratinats 

amb formatge ratllat

Crema de llegums (no llenties) 

amb llavors de sèsam

Amanida campera de patates Arròs amb tomàquet

Croquetes vegetals amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb enciam, 

tomàquet cherry i blat de moro

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam amb carbassó 

Vedella arrebossada amb amanid 

d´enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Llegum Verdura Arròs Pasta Crema

Peix blanc Prot vegetal Carn blanca Ou Llegum

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

26/9 27/9 28/9 29/9 30/9

Bròquil amb patates amb sofregit 

d´all

Espaguetis al pesto Crema tèbia d´espinacs amb 

rostes

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Filet de gall enfarinat amb amanida de 

tomàquet i olives negres

Pernilets de pollastre al forn amb 

ceba, tomàquet i patatetes

Hamburguesa de vedella a la 

planxa i amanida d´enciam

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 702,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Llegum Crema Arròs Pasta

Carn blanca Llegum Ou Peix blanc

Iogurt Fruita Fruita Fruita

SETEMBRE´22
Dinar

COVES D´EN 

CIMANY

Proposta 

Sopar

Dinar

NO PORC  NO 

LLENTIES Proposta 

Sopar

Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles i 

educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 
Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

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

Arròs tres delìcies ( amb pèsols i 

truita) (s/pernil)                   

Mongeta verda amb patates Empedrat de cigrons amb pebrot, 

ceba, tomàquet,…

Amanida d´espirals ( amb blat, 

salsa rosa,..) (s/pernil)

Crema de verdures amb crostons 

de pa torrat

Truita francesa amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Hamburguesa vegetal planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Llenties estofades amb 

verduretes i arròs

Gelat Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 785,01 prot 19,04 hc 70,44 lip 24,43 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Patata Pasta Verdura Crema Arròs

Llegum Ou Prot vegetal Truita Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

12/9 13/9 14/9 15/9 16/9

Espaguetis napolitana amb 

formatge ratllat

Amanida d´enciams, tomàquet, 

formatge fresc i vinagreta

Crema tèbia de carbassò amb 

rostes

Arròs amb verdures Cigrons estofats amb verduretes

Truita de patates i ceba amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Mongetes estofades amb arròs i 

verdures

Bacallà arrebossat amb amanida 

d´enciam i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i brots de soja

Peix al allet amb tomàquet 

natural amanit i olives

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Gelat
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 785,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43

Verdura Pasta Llegum Crema Arròs

Llegum Peix blanc Ou Prot vegetal Peix blau

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

19/9 20/9 21/9 22/9 23/9

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Macarrons amb tonyina gratinats 

amb formatge ratllat

Crema de llegums amb llavors de 

sèsam

Amanida campera de patates Arròs amb tomàquet

Croquetes vegetals amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Peix a la planxa amb enciam, tomàquet 

cherry i blat de moro

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam amb carbassó 

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Llegum Verdura Arròs Pasta Crema

Peix blanc Ou Prot vegetal Truita Llegum

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

26/9 27/9 28/9 29/9 30/9

Bròquil amb patates amb sofregit 

d´all

Espaguetis al pesto Crema tèbia d´espinacs amb 

rostes

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Filet de gall enfarinat amb amanida de 

tomàquet i olives negres

Ous al forn amb ceba, tomàquet i 

patatetes

Hamburguesa vegetal amb 

amanida d´enciam

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 702,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Crema Verdura Arròs Pasta

Llegum Ou Prot vegetal Peix blanc

Iogurt Fruita Fruita Fruita

SETEMBRE´22
Dinar

COVES D´EN 

CIMANY

Proposta 

Sopar

Dinar

NO CARN
Proposta 

Sopar

Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles i 

educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 
Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

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

Arròs tres delìcies ( amb pèsols, 

pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Empedrat de cigrons amb pebrot, 

ceba, tomàquet,… (s/tonyina)

Amanida d´espirals ( amb pernil, 

blat, salsa rosa,..)

Crema de verdures amb crostons 

de pa torrat

Escalopa de pollastre amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

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

olives

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Llenties estofades amb 

verduretes i arròs

Gelat Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 785,01 prot 19,04 hc 70,44 lip 24,43 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Llegum Pasta Verdura Crema Arròs

Ou Prot vegetal Carn blanca Llegum Truita francesa

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

12/9 13/9 14/9 15/9 16/9

Espaguetis napolitana amb 

formatge ratllat

Amanida d´enciams, tomàquet, 

formatge fresc i vinagreta

Crema tèbia de carbassò amb 

rostes

Arròs amb verdures Cigrons estofats amb verduretes

Truita de patates i ceba amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Mongetes estofades amb carn 

magra i verdures

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i olives

Llom a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i brots de soja

Pit de pollastre al allet amb 

tomàquet natural amanit i olives

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Gelat
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 785,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43

Verdura Pasta Llegum Crema Arròs

Carn blanca Ous Carn blanca Prot vegetal Truita

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

19/9 20/9 21/9 22/9 23/9

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Macarrons (s/tonyina) gratinats 

amb formatge ratllat

Crema de llegums amb llavors de 

sèsam

Amanida campera de patates 

(s/tonyina)

Arròs amb tomàquet

Croquetes de pernil amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb enciam, 

tomàquet cherry i blat de moro

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Ous al forn amb amanida 

d´enciam amb carbassó 

Llom arrebossat amb amanid 

d´enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Llegum Verdura Arròs Pasta Crema

Truita Prot vegetal Carn blanca Ou Llegum

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

26/9 27/9 28/9 29/9 30/9

Bròquil amb patates amb sofregit 

d´all

Espaguetis al pesto Crema tèbia d´espinacs amb 

rostes

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Ous al forn amb amanida de tomàquet i 

olives negres

Pernilets de pollastre al forn amb 

ceba, tomàquet i patatetes

Hamburguesa de vedella a la 

planxa i amanida d´enciam

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 702,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Llegum Crema Arròs Pasta

Carn blanca Llegum Ou Prot vegetal

Iogurt Fruita Fruita Fruita

SETEMBRE´22
Dinar

COVES D´EN 

CIMANY

Proposta 

Sopar

Dinar

NO PEIX
Proposta 

Sopar

Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles i 

educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 
Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

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

Arròs tres delìcies ( amb pèsols, 

pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Empedrat de cigrons amb pebrot, 

ceba, tomàquet,…

Amanida d´espirals ( amb pernil, 

blat) (s/salsa)

Crema de verdures amb crostons 

de pa torrat

Pollastre amb enciam, tomàquet 

amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Llenties estofades amb 

verduretes i arròs

Gelat Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 785,01 prot 19,04 hc 70,44 lip 24,43 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Llegum Pasta Verdura Crema Arròs

Ou Prot vegetal Carn blanca Llegum Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

12/9 13/9 14/9 15/9 16/9

Espaguetis napolitana amb 

formatge ratllat

Amanida d´enciams, tomàquet, 

formatge fresc i vinagreta

Crema tèbia de carbassò amb 

rostes

Arròs amb verdures Cigrons estofats amb verduretes

Truita de patates i ceba amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Mongetes estofades amb carn 

magra i verdures

Bacallà amb amanida d´enciam i 

olives

Llom a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i brots de soja

Pit de pollastre al allet amb 

tomàquet natural amanit i olives

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Gelat
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 785,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43

Verdura Pasta Llegum Crema Arròs

Carn blanca Peix blanc Ou Prot vegetal Peix blau

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

19/9 20/9 21/9 22/9 23/9

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Macarrons amb tonyina gratinats 

amb formatge ratllat

Crema de llegums amb llavors de 

sèsam

Amanida campera de patates Arròs amb tomàquet

Vedella amb enciam, tomàquet i 

blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb enciam, 

tomàquet cherry i blat de moro

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam amb carbassó 

Llom amb amanid d´enciam, 

pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Llegum Verdura Arròs Pasta Crema

Peix blanc Prot vegetal Carn blanca Ou Llegum

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

26/9 27/9 28/9 29/9 30/9

Bròquil amb patates amb sofregit 

d´all

Espaguetis al pesto Crema tèbia d´espinacs amb 

rostes

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Filet de gall planxa amb amanida de 

tomàquet i olives negres

Pernilets de pollastre al forn amb 

ceba, tomàquet i patatetes

Hamburguesa de vedella a la 

planxa i amanida d´enciam

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 702,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Llegum Crema Arròs Pasta

Carn blanca Llegum Ou Peix blanc

Iogurt Fruita Fruita Fruita

SETEMBRE´22
Dinar

COVES D´EN 

CIMANY

Proposta 

Sopar

Dinar

NO OLI 

PALMA NI 

COCO
Proposta 

Sopar

Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles i 

educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 
Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

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

Arròs tres delìcies ( amb pèsols, 

pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Empedrat de cigrons amb pebrot, 

ceba, tomàquet,…

Amanida d´espirals ( amb pernil, 

blat (s/salsa) (s/formatge)

Crema de verdures amb crostons de 

pa torrat (s/llet ni derivats)

Escalopa de pollastre amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Llenties estofades amb 

verduretes i arròs

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 785,01 prot 19,04 hc 70,44 lip 24,43 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Llegum Pasta Verdura Crema Arròs

Ou Prot vegetal Carn blanca Llegum Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

12/9 13/9 14/9 15/9 16/9

Espaguetis napolitana (s/formatge 

ratllat)

Amanida d´enciams, tomàquet i 

vinagreta (s/formatge fresc)

Crema tèbia de carbassò amb 

rostes (s/llet ni derivats)

Arròs amb verdures Cigrons estofats amb verduretes

Truita de patates i ceba amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Mongetes estofades amb carn 

magra i verdures

Bacallà arrebossat amb amanida 

d´enciam i olives

Llom a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i brots de soja

Pit de pollastre al allet amb 

tomàquet natural amanit i olives

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 785,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43

Verdura Pasta Llegum Crema Arròs

Carn blanca Peix blanc Ou Prot vegetal Peix blau

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

19/9 20/9 21/9 22/9 23/9

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Macarrons amb tonyina 

(s/formatge)

Crema de llegums amb llavors de 

sèsam (s/llet ni derivats)

Amanida campera de patates Arròs amb tomàquet

Vedella amb enciam, tomàquet i 

blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb enciam, 

tomàquet cherry i blat de moro

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam amb carbassó 

Llom arrebossat amb amanid 

d´enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Llegum Verdura Arròs Pasta Crema

Peix blanc Prot vegetal Carn blanca Ou Llegum

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

26/9 27/9 28/9 29/9 30/9

Bròquil amb patates amb sofregit 

d´all

Espaguetis amb alfàbrega 

(s/formatge)

Crema tèbia d´espinacs amb 

rostes (s/llet ni derivats)

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Filet de gall enfarinat amb amanida de 

tomàquet i olives negres

Pernilets de pollastre al forn amb 

ceba, tomàquet i patatetes

Hamburguesa de vedella a la 

planxa i amanida d´enciam

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 702,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Llegum Crema Arròs Pasta

Carn blanca Llegum Ou Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Fruita

SETEMBRE´22
Dinar

COVES D´EN 

CIMANY

Proposta 

Sopar

Dinar

NO 

PROTEÏNA DE 

LA LLET
Proposta 

Sopar

Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles i 

educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 
Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

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

Arròs tres delìcies ( amb pèsols, 

pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Empedrat de cigrons amb pebrot, 

ceba, tomàquet,…

Amanida d´espirals ( amb pernil, blat) 

(s/formatge) (s/gluten)

Crema de verdures (s/crostons) 

(s/llet ni derivats)

Pollastre amb enciam, tomàquet 

amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Llenties estofades amb 

verduretes i arròs

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 785,01 prot 19,04 hc 70,44 lip 24,43 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Llegum Pasta s/gluten Verdura Crema Arròs

Ou Prot vegetal Carn blanca Llegum Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

12/9 13/9 14/9 15/9 16/9

Espaguetis napolitana (s/gluten) 

(s/formatge ratllat)

Amanida d´enciams, tomàquet i 

vinagreta (s/formatge fresc)

Crema tèbia de carbassò 

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

Arròs amb verdures Cigrons estofats amb verduretes

Truita de patates i ceba amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Mongetes estofades amb carn 

magra i verdures

Bacallà amb amanida d´enciam i 

olives

Llom a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i brots de soja

Pit de pollastre al allet amb 

tomàquet natural amanit i olives

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 785,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43

Verdura Pasta s/gluten Llegum Crema Arròs

Carn blanca Peix blanc Ou Prot vegetal Peix blau

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

19/9 20/9 21/9 22/9 23/9

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Macarrons amb tonyina (s/gluten) 

(s/formatge)

Crema de llegums amb llavors de sèsam (s/llet ni 

derivats) (s/crostons)
Amanida campera de patates Arròs amb tomàquet

Vedella amb enciam, tomàquet i 

blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb enciam, 

tomàquet cherry i blat de moro

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam amb carbassó 

Llom amb amanid d´enciam, 

pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Llegum Verdura Arròs Pasta s/gluten Crema

Peix blanc Prot vegetal Carn blanca Ou Llegum

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

26/9 27/9 28/9 29/9 30/9

Bròquil amb patates amb sofregit 

d´all

Espaguetis amb alfàbrega 

(s/gluten) (s/formatge)

Crema tèbia d´espinacs (s/rostes) 

(s/llet ni derivats)

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Filet de gall planxa amb amanida de 

tomàquet i olives negres

Pernilets de pollastre al forn amb 

ceba, tomàquet i patatetes

Hamburguesa de vedella a la 

planxa i amanida d´enciam

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 702,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Llegum Crema Arròs Pasta s/gluten

Carn blanca Llegum Ou Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Fruita

SETEMBRE´22
Dinar

COVES D´EN 

CIMANY

Proposta 

Sopar

Dinar

NO GLUTEN 

NO LACTOSA Proposta 

Sopar

Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles i 

educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 
Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

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

Arròs tres delìcies ( amb pèsols, 

pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Empedrat de cigrons amb pebrot, 

ceba, tomàquet,…

Amanida d´espirals ( amb pernil, 

blat (s/salsa) (s/formatge)

Crema de verdures amb crostons de 

pa torrat (s/llet ni derivats)

Escalopa de pollastre amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Llenties estofades amb 

verduretes i arròs

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 785,01 prot 19,04 hc 70,44 lip 24,43 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Llegum Pasta Verdura Crema Arròs

Ou Prot vegetal Carn blanca Llegum Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

12/9 13/9 14/9 15/9 16/9

Espaguetis napolitana (s/formatge 

ratllat)

Amanida d´enciams, tomàquet i 

vinagreta (s/formatge fresc)

Crema tèbia de carbassò amb 

rostes (s/llet ni derivats)

Arròs amb verdures Cigrons estofats amb verduretes

Truita de patates i ceba amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Mongetes estofades amb carn 

magra i verdures

Bacallà arrebossat amb amanida 

d´enciam i olives

Llom a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i brots de soja

Pit de pollastre al allet amb 

tomàquet natural amanit i olives

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 785,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43

Verdura Pasta Llegum Crema Arròs

Carn blanca Peix blanc Ou Prot vegetal Peix blau

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

19/9 20/9 21/9 22/9 23/9

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Macarrons amb tonyina 

(s/formatge)

Crema de llegums  (s/llet ni 

derivats)

Amanida campera de patates Arròs amb tomàquet

Vedella amb enciam, tomàquet i 

blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb enciam, 

tomàquet cherry i blat de moro

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam amb carbassó 

Llom arrebossat amb amanid 

d´enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Llegum Verdura Arròs Pasta Crema

Peix blanc Prot vegetal Carn blanca Ou Llegum

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

26/9 27/9 28/9 29/9 30/9

Bròquil amb patates amb sofregit 

d´all

Espaguetis amb alfàbrega 

(s/formatge)

Crema tèbia d´espinacs amb 

rostes (s/llet ni derivats)

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Filet de gall enfarinat amb amanida de 

tomàquet i olives negres

Pernilets de pollastre al forn amb 

ceba, tomàquet i patatetes

Hamburguesa de vedella a la 

planxa i amanida d´enciam

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 702,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Llegum Crema Arròs Pasta

Carn blanca Llegum Ou Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Fruita

SETEMBRE´22
Dinar

COVES D´EN 

CIMANY

Proposta 

Sopar

Dinar

PLV, NO 

FRUITS SECS Proposta 

Sopar

Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles i 

educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 
Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

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

Arròs tres delìcies ( amb pèsols, 

pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Empedrat de cigrons amb pebrot, 

ceba, tomàquet,…

Amanida d´espirals ( amb pernil, 

blat) (s/salsa)

Crema de verdures amb crostons 

de pa torrat

Escalopa de pollastre amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Llenties estofades amb 

verduretes i arròs

Iogurt Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 785,01 prot 19,04 hc 70,44 lip 24,43 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Llegum Pasta Verdura Crema Arròs

Ou Prot vegetal Carn blanca Llegum Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

12/9 13/9 14/9 15/9 16/9

Espaguetis napolitana amb 

formatge ratllat

Amanida d´enciams, tomàquet, 

formatge fresc i vinagreta

Crema tèbia de carbassò amb 

rostes

Arròs amb verdures Cigrons estofats amb verduretes

Truita de patates i ceba amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Mongetes estofades amb carn 

magra i verdures

Bacallà arrebossat amb amanida 

d´enciam i olives

Llom a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i brots de soja

Pit de pollastre al allet amb 

tomàquet natural amanit i olives

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 785,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43

Verdura Pasta Llegum Crema Arròs

Carn blanca Peix blanc Ou Prot vegetal Peix blau

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

19/9 20/9 21/9 22/9 23/9

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Macarrons amb tonyina gratinats 

amb formatge ratllat

Crema de llegums Amanida campera de patates Arròs amb tomàquet

Vedella amb enciam, tomàquet i 

blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb enciam, 

tomàquet cherry i blat de moro

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam amb carbassó 

Llom arrebossat amb amanid 

d´enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Llegum Verdura Arròs Pasta Crema

Peix blanc Prot vegetal Carn blanca Ou Llegum

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

26/9 27/9 28/9 29/9 30/9

Bròquil amb patates amb sofregit 

d´all

Espaguetis amb alfàbrega Crema tèbia d´espinacs amb 

rostes

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Filet de gall enfarinat amb amanida de 

tomàquet i olives negres

Pernilets de pollastre al forn amb 

ceba, tomàquet i patatetes

Hamburguesa de vedella a la 

planxa i amanida d´enciam

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 702,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Llegum Crema Arròs Pasta

Carn blanca Llegum Ou Peix blanc

Iogurt Fruita Fruita Fruita

SETEMBRE´22
Dinar

COVES D´EN 

CIMANY

Proposta 

Sopar

Dinar

NO FRUITS 

SECS Proposta 

Sopar

Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles i 

educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 
Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

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

Arròs tres delìcies ( amb pèsols, 

pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Empedrat de cigrons amb pebrot, 

ceba, tomàquet,…

Amanida d´espirals ( amb pernil, 

blat (s/salsa rosa)

Crema de verdures (s/crostons)

Pollastre amb enciam, tomàquet 

amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Llenties estofades amb 

verduretes i arròs

Iogurt Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 785,01 prot 19,04 hc 70,44 lip 24,43 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Llegum Pasta Verdura Crema Arròs

Ou Prot vegetal Carn blanca Llegum Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

12/9 13/9 14/9 15/9 16/9

Espaguetis napolitana 

(s/formatge)

Amanida d´enciams, tomàquet, 

formatge fresc i vinagreta

Crema tèbia de carbassò 

(s/rostes)

Arròs amb verdures Cigrons estofats amb verduretes

Truita de patates i ceba amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Mongetes estofades amb carn 

magra i verdures

Bacallà amb amanida d´enciam i 

olives

Llom a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i brots de soja

Pit de pollastre al allet amb 

tomàquet natural amanit i olives

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 785,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43

Verdura Pasta Llegum Crema Arròs

Carn blanca Peix blanc Ou Prot vegetal Peix blau

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

19/9 20/9 21/9 22/9 23/9

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Macarrons amb tonyina 

(s/formatge)

Crema de llegums amb llavors de 

sèsam (s/crostons)

Amanida campera de patates Arròs amb tomàquet

Vedella amb enciam, tomàquet i 

blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb enciam, 

tomàquet cherry i blat de moro

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam amb carbassó 

Llom amb amanid d´enciam, 

pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Llegum Verdura Arròs Pasta Crema

Peix blanc Prot vegetal Carn blanca Ou Llegum

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

26/9 27/9 28/9 29/9 30/9

Bròquil amb patates amb sofregit 

d´all

Espaguetis amb alfàbrega Crema tèbia d´espinacs (s/rostes) Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Filet de gall enfarinat amb amanida de 

tomàquet i olives negres

Pernilets de pollastre al forn amb 

ceba, tomàquet i patatetes

Hamburguesa de vedella a la 

planxa i amanida d´enciam

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 702,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Llegum Crema Arròs Pasta

Carn blanca Llegum Ou Peix blanc

Iogurt Fruita Fruita Fruita

SETEMBRE´22
Dinar

COVES D´EN 

CIMANY

Proposta 

Sopar

Dinar

HIPOCALÒRICA

Proposta 

Sopar

Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles i 

educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 
Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

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

Arròs tres delìcies ( amb pèsols i 

truita) (s/pernil)                  

Mongeta verda amb patates Empedrat de cigrons amb pebrot, 

ceba, tomàquet,…

Amanida d´espirals ( amb blat, 

salsa rosa,..) (s/pernil)

Crema de verdures amb crostons 

de pa torrat

Tofu arrebossat amb enciam, 

tomàquet amanit i olives

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

olives

Hamburguesa vegetal amb enciam 

i tomàquet amanits

Llenties estofades amb 

verduretes i arròs

Gelat Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 785,01 prot 19,04 hc 70,44 lip 24,43 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Verdura Pasta Verdura Crema Arròs

Ou Llegum Prot vegetal Truita Formatge

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

12/9 13/9 14/9 15/9 16/9

Espaguetis napolitana amb 

formatge ratllat

Amanida d´enciams, tomàquet, 

formatge fresc i vinagreta

Crema tèbia de carbassò amb 

rostes

Arròs amb verdures Verdura amb patata

Truita de patates i ceba amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Mongetes estofades amb arròs i 

verdures

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i olives

Tofu a l'allet amb amanida d´enciam, 

tomàquet i brots de soja

Cigrons estofats amb verduretes 

i arròs

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Gelat
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 785,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43

Verdura Pasta Arròs Crema Arròs

Prot vegetal Ou Llegum Formatge Truita

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

19/9 20/9 21/9 22/9 23/9

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Macarrons (s/tonyina) gratinats 

amb formatge ratllat

Crema de llegums amb llavors de 

sèsam

Amanida campera de patates 

(s/tonyina)

Arròs amb tomàquet

Croquetes vegetals amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Seità amb enciam, tomàquet cherry i 

blat de moro

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Tofu especiat amb amanida 

d´enciam amb carbassó 

Truita francesa amb amanid 

d´enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Llegum Verdura Arròs Pasta Crema

Ou Formatge Prot vegetal Truita Llegum

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

26/9 27/9 28/9 29/9 30/9

Bròquil amb patates amb sofregit 

d´all

Espaguetis al pesto Crema tèbia d´espinacs amb 

rostes

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Tofu arrebossat amb amanida de 

tomàquet i olives negres

Ous al forn amb ceba, tomàquet i 

patatetes

Hamburguesa vegetal i amanida 

d´enciam

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 702,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Quinoa Crema Arròs Pasta

Llegum Truita Prot vegetal Ou

Iogurt Fruita Fruita Fruita

SETEMBRE´22
Dinar

COVES D´EN 

CIMANY

Proposta 

Sopar

Dinar

OVOLACTOVEGETARIÀ

Proposta 

Sopar

Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles i 

educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 
Montserrat Prat 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

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

Arròs tres delìcies ( amb pèsols, 

pernil i truita)                      

Mongeta verda amb patates Empedrat de cigrons amb pebrot, 

ceba, tomàquet,…

Amanida d´espirals ( amb pernil, 

blat, salsa rosa,..)

Crema de verdures amb crostons 

de pa torrat

Pollastre amb enciam, tomàquet 

amanit i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet

Truita francesa amb enciam i 

olives

Hamburguesa vedella planxa amb 

enciam i tomàquet amanits

Llenties estofades amb 

verduretes i arròs

Gelat Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 785,01 prot 19,04 hc 70,44 lip 24,43 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Llegum Pasta Verdura Crema Arròs

Ou Prot vegetal Carn blanca Llegum Peix blanc

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

12/9 13/9 14/9 15/9 16/9

Espaguetis napolitana amb 

formatge ratllat

Amanida d´enciams, tomàquet, 

formatge fresc i vinagreta

Crema tèbia de carbassò amb 

rostes

Arròs amb verdures Cigrons estofats amb verduretes

Truita de patates i ceba amb amanida 

d´enciam, pastanaga i olives

Mongetes estofades amb carn 

magra i verdures

Bacallà amb amanida d´enciam i 

olives

Llom a la planxa amb amanida 

d´enciam, tomàquet i brots de soja

Pit de pollastre al allet amb 

tomàquet natural amanit i olives

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Gelat
kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 785,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43

Verdura Pasta Llegum Crema Arròs

Carn blanca Peix blanc Ou Prot vegetal Peix blau

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

19/9 20/9 21/9 22/9 23/9

Mongeta verda, pastanaga i 

patata

Macarrons amb tonyina gratinats 

amb formatge ratllat

Crema de llegums amb llavors de 

sèsam

Amanida campera de patates Arròs amb tomàquet

Vedella amb enciam, tomàquet i 

blat de moro

Cuixa pollastre planxa amb enciam, 

tomàquet cherry i blat de moro

Truita de verdures amb enciam, 

pastanaga i olives

Lluç a la planxa amb amanida 

d´enciam amb carbassó 

Llom amb amanid d´enciam, 

pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps
kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 763 prot 20,59 hc 84,56 lip 10,41 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Llegum Verdura Arròs Pasta Crema

Peix blanc Prot vegetal Carn blanca Ou Llegum

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

26/9 27/9 28/9 29/9 30/9

Bròquil amb patates amb sofregit 

d´all

Espaguetis al pesto Crema tèbia d´espinacs amb 

rostes

Mongetes seques estofades amb 

verduretes

Truita de carbassó i ceba amb 

amanida d´enciam i tomàquet

Filet de gall planxa amb amanida de 

tomàquet i olives negres

Pernilets de pollastre al forn amb 

ceba, tomàquet i patatetes

Hamburguesa de vedella a la 

planxa i amanida d´enciam

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 702,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 796 prot 24,98 hc 107,65 lip 27,99 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 750,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Llegum Crema Arròs Pasta

Carn blanca Llegum Ou Peix blanc

Iogurt Fruita Fruita Fruita

SETEMBRE´22
Dinar

COVES D´EN 

CIMANY

Proposta 

Sopar

Dinar

NO FREGITS
Proposta 

Sopar

Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles i 

educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 
Montserrat Prat 


