
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/12 2/12

Sopa de brou vegetal amb galets Cigrons estofats amb pastanaga i 

porro

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostidets

Truita de carbassò i ceba amb 

enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps
kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28

Patata Verdura

Prot vegetal Peix blanc

Fruita Fruita

5/12 6/12 7/12 8/12 9/12

Macarrons a la bolonyesa gratinats Sopa d'au amb fideus

Croquetes de peix amb amanida 

d´enciam, rúcula i olives

LLom al allet amb carbassò i 

alberginia arrebossats

Fruita del temps Iogurt natural
kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Crema Verdura

Llegum Peix blanc

Fruita Fruita

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

Arròs caldós amb verdures Llenties estofades amb carbassò i 

pastanaga

Sopa de escudella amb col, arròs i 

fideos

Espaguetis a la napolitana i 

formatge ratllat

Coliflor i  brocoli amb patates

Truita francesa  amb enciams i 

brots de soja frescos  

Rap enfarinat amb enciams,  variats  

col ratllada i olives

Salsitxes amb tomàquet i amanida 

d´enciam i olives

Escalopa de vedella. Amanida 

d´enciams i olives

Mongetes seques estofades amb 

cus cus

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 648 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Crema Pasta Verdura Llegum Arròs

Carn blanca Ou Prot vegetal Peix blau Ou

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

19/12 20/12 DINAR DE NADAL    21/12

Crema de carbassa i naps amb 

rostes de pa torrat

Patates i espinacs saltejats amb 

sofregit d´alls

Sopa de Nadal amb galets i pilotes

Mandonguilles de vedella amb 

pastanaga i pèsols

Magra a la planxa amb amanida 

d´enciam i olives

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Fruita del temps Fruita del temps Torró de xocolata i refresc
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 781,01 prot 22,93 hc 97,44 lip 24,43

Pasta Arròs Verdura

Peix blanc Truita Llegum

Iogurt Fruita Fruita

FESTA FESTA

Proposta 

Sopar

BASAL
Dinar

RC Serveis                                   
Menjadors sans i  

sostenibles i educació 

en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

DESEMBRE 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES D´EN 

CIMANY
Dinar

 
Menús elaborats per :  

 Cristina Echevarria CODINUCAT 
(001118) 

Supervisora: Montserrat Prat 
 

Alimentació i vida social 
L'acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions 
importants, com satisfacció i plaer, relacions afectives i espai de 
comunicació, identificació social, cultural i religiosa, celebracions, 
etc. Compartir els àpats, almenys una vegada al dia, amb la família, amics, 
companys, etc., és una gran oportunitat per relacionar-se i comunicar-se i 
fomenta les relacions positives. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/12 2/12

Sopa de brou vegetal amb galets Cigrons estofats amb pastanaga i 

porro

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostidets

Truita de carbassò i ceba amb 

enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps
kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28

Patata Verdura

Prot vegetal Peix blanc

Fruita Fruita

5/12 6/12 7/12 8/12 9/12

Macarrons a la bolonyesa gratinats Sopa d'au amb fideus

Croquetes de peix amb amanida 

d´enciam, rúcula i olives

LLom al allet amb carbassò i 

alberginia arrebossats

Fruita del temps Iogurt natural
kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Crema Verdura

Llegum Peix blanc

Fruita Fruita

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

Arròs caldós amb verdures Llenties estofades amb carbassò i 

pastanaga

Sopa de escudella amb col, arròs i 

fideos

Espaguetis a la napolitana i 

formatge ratllat

Coliflor i  brocoli amb patates

Truita francesa  amb enciams i 

brots de soja frescos  

Rap enfarinat amb enciams,  variats  

col ratllada i olives

Salsitxes amb tomàquet i amanida 

d´enciam i olives

Escalopa de vedella. Amanida 

d´enciams i olives

Mongetes seques estofades amb 

cus cus

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 648 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Crema Pasta Verdura Llegum Arròs

Carn blanca Ou Prot vegetal Peix blau Ou

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

19/12 20/12 DINAR DE NADAL    21/12

Crema de carbassa i naps amb 

rostes de pa torrat

Patates i espinacs saltejats amb 

sofregit d´alls

Sopa de Nadal amb galets i pilotes

Mandonguilles de vedella amb 

pastanaga i pèsols

Magra a la planxa amb amanida 

d´enciam i olives

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Fruita del temps Fruita del temps Torró de xocolata i refresc
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 781,01 prot 22,93 hc 97,44 lip 24,43

Pasta Arròs Verdura

Peix blanc Truita Llegum

Iogurt Fruita Fruita

DESEMBRE 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FESTA

Proposta 

Sopar

NO HALAL
Dinar

RC Serveis                                   
Menjadors sans i  

sostenibles i educació 

en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

FESTA

 
Menús elaborats per :  

 Cristina Echevarria CODINUCAT 
(001118) 

Supervisora: Montserrat Prat 
 

Alimentació i vida social 
L'acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions 
importants, com satisfacció i plaer, relacions afectives i espai de 
comunicació, identificació social, cultural i religiosa, celebracions, 
etc. Compartir els àpats, almenys una vegada al dia, amb la família, amics, 
companys, etc., és una gran oportunitat per relacionar-se i comunicar-se i 
fomenta les relacions positives. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/12 2/12

Sopa de brou vegetal amb galets Cigrons estofats amb pastanaga i 

porro

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostidets

Truita de carbassò i ceba amb 

enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps
kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28

Patata Verdura

Prot vegetal Peix blanc

Fruita Fruita

5/12 6/12 7/12 8/12 9/12

Macarrons a la bolonyesa 

(s/formatge)

Sopa d'au amb fideus

Peix al forn amb enciam, rúcula i 

olives

Llom al allet amb carbassò i 

alberginia arrebossats

Fruita del temps Fruita del temps
kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Crema Verdura

Llegum Peix blanc

Fruita Fruita

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

Arròs caldós amb verdures Llenties estofades amb carbassò i 

pastanaga

Sopa de escudella amb col, arròs i 

fideos

Espaguetis a la napolitana 

(s/formatge)

Coliflor i  brocoli amb patates

Truita francesa  amb enciams i 

brots de soja frescos  

Rap enfarinat amb enciams,  variats  

col ratllada i olives

Salsitxes amb tomàquet i amanida 

d´enciam i olives

Escalopa de vedella. Amanida 

d´enciams i olives

Mongetes seques estofades amb 

cus cus

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 648 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Crema Pasta Verdura Llegum Arròs

Carn blanca Ou Prot vegetal Peix blau Ou

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

19/12 20/12 DINAR DE NADAL    21/12

Crema de carbassa i naps amb rostes de 

pa torrat (s/llet ni derivats)

Patates i espinacs saltejats amb 

sofregit d´alls

Sopa de Nadal amb galets

Mandonguilles de vedella amb 

pastanaga i pèsols

Magra a la planxa amb amanida 

d´enciam i olives

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Fruita del temps Fruita del temps Postra s/lactis i refresc
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 781,01 prot 22,93 hc 97,44 lip 24,43

Pasta Arròs Verdura

Peix blanc Truita Llegum

Fruita Fruita Fruita

DESEMBRE 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FESTA

Proposta 

Sopar

NO HALAL  

NO LACTOSA Dinar

RC Serveis                                   
Menjadors sans i  

sostenibles i educació 

en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

FESTA

 
Menús elaborats per :  

 Cristina Echevarria CODINUCAT 
(001118) 

Supervisora: Montserrat Prat 
 

Alimentació i vida social 
L'acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions 
importants, com satisfacció i plaer, relacions afectives i espai de 
comunicació, identificació social, cultural i religiosa, celebracions, 
etc. Compartir els àpats, almenys una vegada al dia, amb la família, amics, 
companys, etc., és una gran oportunitat per relacionar-se i comunicar-se i 
fomenta les relacions positives. 

 
Menús elaborats per :    

Cristina Echevarria CODINUCAT 
(001118) 

Supervisora: Montserrat Prat 
 

  Alimentació i vida social 
L'acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions 
importants, com satisfacció i plaer, relacions afectives i espai de 
comunicació, identificació social, cultural i religiosa, celebracions, 
etc. Compartir els àpats, almenys una vegada al dia, amb la família, amics, 
companys, etc., és una gran oportunitat per relacionar-se i comunicar-se i 
fomenta les relacions positives. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/12 2/12

Sopa de brou vegetal amb galets Cigrons estofats amb pastanaga i 

porro

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostidets

Truita de carbassò i ceba amb 

enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps
kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28

Patata Verdura

Prot vegetal Peix blanc

Fruita Fruita

5/12 6/12 7/12 8/12 9/12

Macarrons napolitana Sopa d'au amb fideus

Croquetes de peix amb enciam, 

rúcula i olives

Carn magra (no porc) al allet amb 

carbassò i alberginia arrebossats

Fruita del temps Iogurt natural
kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Crema Verdura

Llegum Peix blanc

Fruita Fruita

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

Arròs caldós amb verdures Llenties estofades amb carbassò i 

pastanaga

Sopa d'au d'escudella amb col, 

arròs i fideos

Espaguetis a la napolitana i 

formatge ratllat

Coliflor i  brocoli amb patates

Truita francesa  amb enciams i 

brots de soja frescos  

Rap enfarinat amb enciams,  variats  

col ratllada i olives

Salsitxes d'au amb tomàquet i 

amanida d´enciam i olives

Escalopa de vedella. Amanida 

d´enciams i olives

Mongetes seques estofades amb 

cus cus

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 648 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Crema Pasta Verdura Llegum Arròs

Carn blanca Ou Prot vegetal Peix blau Ou

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

19/12 20/12 DINAR DE NADAL    21/12

Crema de carbassa i naps amb 

rostes de pa torrat

Patates i espinacs saltejats amb 

sofregit d´alls

Sopa d'au de Nadal amb galets

Mandonguilles de vedella amb 

pastanaga i pèsols

Magra (no porc) a la planxa amb 

amanida d´enciam i olives

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Fruita del temps Fruita del temps Torró de xocolata i refresc
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 781,01 prot 22,93 hc 97,44 lip 24,43

Pasta Arròs Verdura

Peix blanc Truita Llegum

Iogurt Fruita Fruita

DESEMBRE 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FESTA

Proposta 

Sopar

NO PORC
Dinar

RC Serveis                                   
Menjadors sans i  

sostenibles i educació 

en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

FESTA

 
Menús elaborats per :  

 Cristina Echevarria CODINUCAT 
(001118) 

Supervisora: Montserrat Prat 
 

Alimentació i vida social 
L'acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions 
importants, com satisfacció i plaer, relacions afectives i espai de 
comunicació, identificació social, cultural i religiosa, celebracions, 
etc. Compartir els àpats, almenys una vegada al dia, amb la família, amics, 
companys, etc., és una gran oportunitat per relacionar-se i comunicar-se i 
fomenta les relacions positives. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/12 2/12

Sopa de brou vegetal amb galets Cigrons estofats amb pastanaga i 

porro

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostidets

Truita de carbassò i ceba amb 

enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi)
kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28

Patata Verdura

Prot vegetal Peix blanc

Fruita (no kiwi) Fruita (no kiwi)

5/12 6/12 7/12 8/12 9/12

Macarrons napolitana Sopa d'au amb fideus

Croquetes de peix amb enciam, 

rúcula i olives

Carn magra (no porc) al allet amb 

carbassò i alberginia arrebossats

Fruita del temps (no kiwi) Iogurt natural
kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Crema Verdura

Llegum Peix blanc

Fruita (no kiwi) Fruita (no kiwi)

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

Arròs caldós amb verdures Llenties estofades amb carbassò i 

pastanaga

Sopa d'au d'escudella amb col, 

arròs i fideos

Espaguetis a la napolitana i 

formatge ratllat

Coliflor i  brocoli amb patates

Truita francesa  amb enciams i 

brots de soja frescos  

Rap enfarinat amb enciams,  variats  

col ratllada i olives

Salsitxes d'au amb tomàquet i 

amanida d´enciam i olives

Escalopa de vedella. Amanida 

d´enciams i olives

Mongetes seques estofades amb 

cus cus

Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi) Iogurt natural Fruita del temps (no kiwi)
kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 648 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Crema Pasta Verdura Llegum Arròs

Carn blanca Ou Prot vegetal Peix blau Ou

Iogurt Fruita (no kiwi) Fruita (no kiwi) Fruita (no kiwi) Fruita (no kiwi)

19/12 20/12 DINAR DE NADAL    21/12

Crema de carbassa i naps amb 

rostes de pa torrat

Patates i espinacs saltejats amb 

sofregit d´alls

Sopa d'au de Nadal amb galets

Mandonguilles de vedella amb 

pastanaga i pèsols

Magra (no porc) a la planxa amb 

amanida d´enciam i olives

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Fruita del temps (no kiwi) Fruita del temps (no kiwi) Torró de xocolata i refresc
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 781,01 prot 22,93 hc 97,44 lip 24,43

Pasta Arròs Verdura

Peix blanc Truita Llegum

Iogurt Fruita (no kiwi) Fruita (no kiwi)

DESEMBRE 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FESTA

Proposta 

Sopar

NO PORC   NO 

KIWI Dinar

RC Serveis                                   
Menjadors sans i  

sostenibles i educació 

en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

FESTA

 
Menús elaborats per :  

 Cristina Echevarria CODINUCAT 
(001118) 

Supervisora: Montserrat Prat 
 

Alimentació i vida social 
L'acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions 
importants, com satisfacció i plaer, relacions afectives i espai de 
comunicació, identificació social, cultural i religiosa, celebracions, 
etc. Compartir els àpats, almenys una vegada al dia, amb la família, amics, 
companys, etc., és una gran oportunitat per relacionar-se i comunicar-se i 
fomenta les relacions positives. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/12 2/12

Sopa de brou vegetal amb galets Cigrons estofats amb pastanaga i 

porro

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostidets

Truita de carbassò i ceba amb 

enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps
kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28

Patata Verdura

Prot vegetal Peix blanc

Fruita Fruita

5/12 6/12 7/12 8/12 9/12

Macarrons napolitana Sopa d'au amb fideus

Croquetes de peix amb enciam, 

rúcula i olives

Carn magra (no porc) al allet amb 

carbassò i alberginia arrebossats

Fruita del temps Iogurt natural
kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Crema Verdura

Llegum Peix blanc

Fruita Fruita

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

Arròs caldós amb verdures Cigrons amb carbassò i pastanaga Sopa d'au d'escudella amb col, 

arròs i fideos

Espaguetis a la napolitana i 

formatge ratllat

Coliflor i  brocoli amb patates

Truita francesa  amb enciams i 

brots de soja frescos  

Rap enfarinat amb enciams,  variats  

col ratllada i olives

Salsitxes d'au amb tomàquet i 

amanida d´enciam i olives

Escalopa de vedella. Amanida 

d´enciams i olives

Mongetes seques estofades amb 

cus cus

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 648 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Crema Pasta Verdura Llegum Arròs

Carn blanca Ou Prot vegetal Peix blau Ou

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

19/12 20/12 DINAR DE NADAL    21/12

Crema de carbassa i naps amb 

rostes de pa torrat

Patates i espinacs saltejats amb 

sofregit d´alls

Sopa d'au de Nadal amb galets

Mandonguilles de vedella amb 

pastanaga i pèsols

Magra (no porc) a la planxa amb 

amanida d´enciam i olives

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Fruita del temps Fruita del temps Torró de xocolata i refresc
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 781,01 prot 22,93 hc 97,44 lip 24,43

Pasta Arròs Verdura

Peix blanc Truita Llegum

Iogurt Fruita Fruita

DESEMBRE 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FESTA

Proposta 

Sopar

NO PORC
Dinar

RC Serveis                                   
Menjadors sans i  

sostenibles i educació 

en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

FESTA

 
Menús elaborats per :  

 Cristina Echevarria CODINUCAT 
(001118) 

Supervisora: Montserrat Prat 
 

Alimentació i vida social 
L'acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions 
importants, com satisfacció i plaer, relacions afectives i espai de 
comunicació, identificació social, cultural i religiosa, celebracions, 
etc. Compartir els àpats, almenys una vegada al dia, amb la família, amics, 
companys, etc., és una gran oportunitat per relacionar-se i comunicar-se i 
fomenta les relacions positives. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/12 2/12

Sopa de brou vegetal amb galets Cigrons estofats amb pastanaga i 

porro

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostidets

Truita de carbassò i ceba amb 

enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps
kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28

Patata Verdura

Prot vegetal Peix blanc

Fruita Fruita

5/12 6/12 7/12 8/12 9/12

Macarrons napolitana Sopa vegetal amb fideus

Croquetes de peix amb amanida 

d´enciam, rúcula i olives

Truita francesa amb carbassò i 

alberginia arrebossats

Fruita del temps Iogurt natural
kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Crema Verdura

Llegum Peix blanc

Fruita Fruita

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

Arròs caldós amb verdures Llenties estofades amb carbassò i 

pastanaga

Sopa vegetal amb col, arròs i 

fideos

Espaguetis a la napolitana i 

formatge ratllat

Coliflor i  brocoli amb patates

Truita francesa  amb enciams i 

brots de soja frescos  

Rap enfarinat amb enciams,  variats  

col ratllada i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i olives

Peix al forn. Amanida d´enciams i 

olives

Mongetes seques estofades amb 

cus cus

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 648 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Crema Pasta Verdura Llegum Arròs

Prot vegetal Ou Prot vegetal Peix blau Ou

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

19/12 20/12 DINAR DE NADAL    21/12

Crema de carbassa i naps amb 

rostes de pa torrat

Patates i espinacs saltejats amb 

sofregit d´alls

Sopa vegetal de Nadal amb galets

Mandonguilles vegetals amb 

pastanaga i pèsols

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i olives

Peix al forn amb amanida

Fruita del temps Fruita del temps Torró de xocolata i refresc
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 781,01 prot 22,93 hc 97,44 lip 24,43

Pasta Arròs Verdura

Peix blanc Truita Llegum

Iogurt Fruita Fruita

DESEMBRE 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FESTA

Proposta 

Sopar

NO CARN
Dinar

RC Serveis                                   
Menjadors sans i  

sostenibles i educació 

en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

FESTA

 
Menús elaborats per :  

 Cristina Echevarria CODINUCAT 
(001118) 

Supervisora: Montserrat Prat 
 

Alimentació i vida social 
L'acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions 
importants, com satisfacció i plaer, relacions afectives i espai de 
comunicació, identificació social, cultural i religiosa, celebracions, 
etc. Compartir els àpats, almenys una vegada al dia, amb la família, amics, 
companys, etc., és una gran oportunitat per relacionar-se i comunicar-se i 
fomenta les relacions positives. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/12 2/12

Sopa de brou vegetal amb galets Cigrons estofats amb pastanaga i 

porro

Pollastre amb ceba i tomàquet 

rostidets

Truita de carbassò i ceba amb 

enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps
kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28

Patata Verdura

Prot vegetal Carn blanca

Fruita Fruita

5/12 6/12 7/12 8/12 9/12

Macarrons a la bolonyesa gratinats Sopa d'au amb fideus

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, rúcula i olives

LLom al allet amb carbassò i 

alberginia arrebossats

Fruita del temps Iogurt natural
kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Crema Verdura

Llegum Ou

Fruita Fruita

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

Arròs caldós amb verdures Crema de verdures Sopa de escudella amb col, arròs i 

fideos

Espaguetis a la napolitana i 

formatge ratllat

Coliflor i  brocoli amb patates

Truita francesa  amb enciams i 

brots de soja frescos  

Llenties estofades amb carbassò i 

pastanaga

Salsitxes amb tomàquet i amanida 

d´enciam i olives

Escalopa de vedella. Amanida 

d´enciams i olives

Mongetes seques estofades amb 

cus cus

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 648 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Crema Pasta Verdura Llegum Arròs

Carn blanca Ou Prot vegetal Formatge fresc Ou

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

19/12 20/12 DINAR DE NADAL    21/12

Crema de carbassa i naps amb 

rostes de pa torrat

Patates i espinacs saltejats amb 

sofregit d´alls

Sopa de Nadal amb galets i pilotes

Mandonguilles de vedella amb 

pastanaga i pèsols

Magra a la planxa amb amanida 

d´enciam i olives

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Fruita del temps Fruita del temps Torró de xocolata i refresc
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 781,01 prot 22,93 hc 97,44 lip 24,43

Pasta Arròs Verdura

Formatge fresc Truita Llegum

Fruita Iogurt Fruita

DESEMBRE 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FESTA

Proposta 

Sopar

NO PEIX
Dinar

RC Serveis                                   
Menjadors sans i  

sostenibles i educació 

en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

FESTA

 
Menús elaborats per :  

 Cristina Echevarria CODINUCAT 
(001118) 

Supervisora: Montserrat Prat 
 

Alimentació i vida social 
L'acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions 
importants, com satisfacció i plaer, relacions afectives i espai de 
comunicació, identificació social, cultural i religiosa, celebracions, 
etc. Compartir els àpats, almenys una vegada al dia, amb la família, amics, 
companys, etc., és una gran oportunitat per relacionar-se i comunicar-se i 
fomenta les relacions positives. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/12 2/12

Sopa de brou vegetal amb galets Cigrons estofats amb pastanaga i 

porro

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostidets

Truita de carbassò i ceba amb 

enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps
kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28

Patata Verdura

Prot vegetal Peix blanc

Fruita Fruita

5/12 6/12 7/12 8/12 9/12

Macarrons a la bolonyesa gratinats Sopa d'au amb fideus

Peix al forn amb amanida d´enciam, 

rúcula i olives

LLom al allet amb carbassò i 

alberginia planxa

Fruita del temps Iogurt natural
kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Crema Verdura

Llegum Peix blanc

Fruita Fruita

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

Arròs caldós amb verdures Llenties estofades amb carbassò i 

pastanaga

Sopa de escudella amb col, arròs i 

fideos

Espaguetis a la napolitana i 

formatge ratllat

Coliflor i  brocoli amb patates

Truita francesa  amb enciams i 

brots de soja frescos  

Rap planxa amb enciams,  variats  

col ratllada i olives

Salsitxes amb tomàquet i amanida 

d´enciam i olives

Vedella. Amanida d´enciams i olives Mongetes seques estofades amb 

cus cus

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 648 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Crema Pasta Verdura Llegum Arròs

Carn blanca Ou Prot vegetal Peix blau Ou

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

19/12 20/12 DINAR DE NADAL    21/12

Crema de carbassa i naps amb 

rostes de pa torrat

Patates i espinacs saltejats amb 

sofregit d´alls

Sopa de Nadal amb galets i pilotes

Mandonguilles de vedella amb 

pastanaga i pèsols

Magra a la planxa amb amanida 

d´enciam i olives

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps i refresc
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 781,01 prot 22,93 hc 97,44 lip 24,43

Pasta Arròs Verdura

Peix blanc Truita Llegum

Iogurt Fruita Fruita

DESEMBRE 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FESTA

Proposta 

Sopar

NO OLI 

PALMA NI 

COCO
Dinar

RC Serveis                                   
Menjadors sans i  

sostenibles i educació 

en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

FESTA

 
Menús elaborats per :  

 Cristina Echevarria CODINUCAT 
(001118) 

Supervisora: Montserrat Prat 
 

Alimentació i vida social 
L'acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions 
importants, com satisfacció i plaer, relacions afectives i espai de 
comunicació, identificació social, cultural i religiosa, celebracions, 
etc. Compartir els àpats, almenys una vegada al dia, amb la família, amics, 
companys, etc., és una gran oportunitat per relacionar-se i comunicar-se i 
fomenta les relacions positives. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/12 2/12

Sopa de brou vegetal amb galets Cigrons estofats amb pastanaga i 

porro

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostidets

Truita de carbassò i ceba amb 

enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps
kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28

Patata Verdura

Prot vegetal Peix blanc

Fruita Fruita

5/12 6/12 7/12 8/12 9/12

Macarrons a la bolonyesa 

(s/formatge)

Sopa d'au amb fideus

Peix al forn amb enciam, rúcula i 

olives

Llom al allet amb carbassò i 

alberginia arrebossats

Fruita del temps Fruita del temps
kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Crema Verdura

Llegum Peix blanc

Fruita Fruita

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

Arròs caldós amb verdures Llenties estofades amb carbassò i 

pastanaga

Sopa de escudella amb col, arròs i 

fideos

Espaguetis a la napolitana 

(s/formatge)

Coliflor i  brocoli amb patates

Truita francesa  amb enciams i 

brots de soja frescos  

Rap enfarinat amb enciams,  variats  

col ratllada i olives

Salsitxes amb tomàquet i amanida 

d´enciam i olives

Escalopa de vedella. Amanida 

d´enciams i olives

Mongetes seques estofades amb 

cus cus

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 648 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Crema Pasta Verdura Llegum Arròs

Carn blanca Ou Prot vegetal Peix blau Ou

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

19/12 20/12 DINAR DE NADAL    21/12

Crema de carbassa i naps amb rostes de 

pa torrat (s/llet ni derivats)

Patates i espinacs saltejats amb 

sofregit d´alls

Sopa de Nadal amb galets

Mandonguilles de vedella amb 

pastanaga i pèsols

Magra a la planxa amb amanida 

d´enciam i olives

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps i refresc
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 781,01 prot 22,93 hc 97,44 lip 24,43

Pasta Arròs Verdura

Peix blanc Truita Llegum

Fruita Fruita Fruita

DESEMBRE 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FESTA

Proposta 

Sopar

NO PROTEÏNA 

DE LA LLET Dinar

RC Serveis                                   
Menjadors sans i  

sostenibles i educació 

en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

FESTA

 
Menús elaborats per :  

 Cristina Echevarria CODINUCAT 
(001118) 

Supervisora: Montserrat Prat 
 

Alimentació i vida social 
L'acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions 
importants, com satisfacció i plaer, relacions afectives i espai de 
comunicació, identificació social, cultural i religiosa, celebracions, 
etc. Compartir els àpats, almenys una vegada al dia, amb la família, amics, 
companys, etc., és una gran oportunitat per relacionar-se i comunicar-se i 
fomenta les relacions positives. 

 
Menús elaborats per :    

Cristina Echevarria CODINUCAT 
(001118) 

Supervisora: Montserrat Prat 
 

  Alimentació i vida social 
L'acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions 
importants, com satisfacció i plaer, relacions afectives i espai de 
comunicació, identificació social, cultural i religiosa, celebracions, 
etc. Compartir els àpats, almenys una vegada al dia, amb la família, amics, 
companys, etc., és una gran oportunitat per relacionar-se i comunicar-se i 
fomenta les relacions positives. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/12 2/12

Sopa de brou vegetal amb galets 

(s/gluten)

Cigrons estofats amb pastanaga i 

porro

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostidets

Truita de carbassò i ceba amb 

enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps
kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28

Patata Verdura

Prot vegetal Peix blanc

Fruita Fruita

5/12 6/12 7/12 8/12 9/12

Macarrons a la bolonyesa 

(s/formatge) (s/gluten)

Sopa d'au amb fideus (s/gluten)

Peix al forn amb enciam, rúcula i 

olives

Llom al allet amb carbassò i 

alberginia planxa

Fruita del temps Fruita del temps
kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Crema Verdura

Llegum Peix blanc

Fruita Fruita

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

Arròs caldós amb verdures Llenties estofades amb carbassò i 

pastanaga

Sopa de escudella amb col, arròs i 

fideos (s/gluten)

Espaguetis a la napolitana 

(s/formatge) (s/gluten)

Coliflor i  brocoli amb patates

Truita francesa  amb enciams i 

brots de soja frescos  

Rap planxa amb enciams,  variats  

col ratllada i olives

Salsitxes amb tomàquet i amanida 

d´enciam i olives

Vedella planxa. Amanida d´enciams 

i olives

Mongetes seques estofades amb 

arròs

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 648 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Crema Pasta s/gluten Verdura Llegum Arròs

Carn blanca Ou Prot vegetal Peix blau Ou

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

19/12 20/12 DINAR DE NADAL    21/12

Crema de carbassa i naps (s/rostes) 

(s/llet ni derivats)

Patates i espinacs saltejats amb 

sofregit d´alls

Sopa de Nadal amb galets 

(s/gluten)

Mandonguilles de vedella amb 

pastanaga i pèsols

Magra a la planxa amb amanida 

d´enciam i olives

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps i refresc
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 781,01 prot 22,93 hc 97,44 lip 24,43

Pasta s/gluten Arròs Verdura

Peix blanc Truita Llegum

Fruita Fruita Fruita

DESEMBRE 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FESTA

Proposta 

Sopar

NO LACTOSA 

NO GLUTEN Dinar

RC Serveis                                   
Menjadors sans i  

sostenibles i educació 

en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

FESTA

 
Menús elaborats per :  

 Cristina Echevarria CODINUCAT 
(001118) 

Supervisora: Montserrat Prat 
 

Alimentació i vida social 
L'acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions 
importants, com satisfacció i plaer, relacions afectives i espai de 
comunicació, identificació social, cultural i religiosa, celebracions, 
etc. Compartir els àpats, almenys una vegada al dia, amb la família, amics, 
companys, etc., és una gran oportunitat per relacionar-se i comunicar-se i 
fomenta les relacions positives. 

 
Menús elaborats per :    

Cristina Echevarria CODINUCAT 
(001118) 

Supervisora: Montserrat Prat 
 

Alimentació i vida social 
L'acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions 
importants, com satisfacció i plaer, relacions afectives i espai de 
comunicació, identificació social, cultural i religiosa, celebracions, 
etc. Compartir els àpats, almenys una vegada al dia, amb la família, amics, 
companys, etc., és una gran oportunitat per relacionar-se i comunicar-se i 
fomenta les relacions positives. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/12 2/12

Sopa de brou vegetal amb galets Cigrons estofats amb pastanaga i 

porro

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostidets

Truita de carbassò i ceba amb 

enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps
kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28

Patata Verdura

Prot vegetal Peix blanc

Fruita Fruita

5/12 6/12 7/12 8/12 9/12

Macarrons a la bolonyesa 

(s/formatge)

Sopa d'au amb fideus

Peix al forn amb enciam, rúcula i 

olives

Llom al allet amb carbassò i 

alberginia arrebossats

Fruita del temps Fruita del temps
kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Crema Verdura

Llegum Peix blanc

Fruita Fruita

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

Arròs caldós amb verdures Llenties estofades amb carbassò i 

pastanaga

Sopa de escudella amb col, arròs i 

fideos

Espaguetis a la napolitana 

(s/formatge)

Coliflor i  brocoli amb patates

Truita francesa  amb enciams i 

brots de soja frescos  

Rap enfarinat amb enciams,  variats  

col ratllada i olives

Salsitxes amb tomàquet i amanida 

d´enciam i olives

Escalopa de vedella. Amanida 

d´enciams i olives

Mongetes seques estofades amb 

cus cus

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps
kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 648 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Crema Pasta Verdura Llegum Arròs

Carn blanca Ou Prot vegetal Peix blau Ou

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

19/12 20/12 DINAR DE NADAL    21/12

Crema de carbassa i naps amb rostes de 

pa torrat (s/llet ni derivats)

Patates i espinacs saltejats amb 

sofregit d´alls

Sopa de Nadal amb galets

Mandonguilles de vedella amb 

pastanaga i pèsols

Magra a la planxa amb amanida 

d´enciam i olives

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps i refresc
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 781,01 prot 22,93 hc 97,44 lip 24,43

Pasta Arròs Verdura

Peix blanc Truita Llegum

Fruita Fruita Fruita

DESEMBRE 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FESTA

Proposta 

Sopar

PLV           

NO FRUITS 

SECS
Dinar

RC Serveis                                   
Menjadors sans i  

sostenibles i educació 

en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

FESTA

 
Menús elaborats per :  

 Cristina Echevarria CODINUCAT 
(001118) 

Supervisora: Montserrat Prat 
 

Alimentació i vida social 
L'acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions 
importants, com satisfacció i plaer, relacions afectives i espai de 
comunicació, identificació social, cultural i religiosa, celebracions, 
etc. Compartir els àpats, almenys una vegada al dia, amb la família, amics, 
companys, etc., és una gran oportunitat per relacionar-se i comunicar-se i 
fomenta les relacions positives. 

 
Menús elaborats per :    

Cristina Echevarria CODINUCAT 
(001118) 

Supervisora: Montserrat Prat 
 

  Alimentació i vida social 
L'acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions 
importants, com satisfacció i plaer, relacions afectives i espai de 
comunicació, identificació social, cultural i religiosa, celebracions, 
etc. Compartir els àpats, almenys una vegada al dia, amb la família, amics, 
companys, etc., és una gran oportunitat per relacionar-se i comunicar-se i 
fomenta les relacions positives. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/12 2/12

Sopa de brou vegetal amb galets Cigrons estofats amb pastanaga i 

porro

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostidets

Truita de carbassò i ceba amb 

enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps
kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28

Patata Verdura

Prot vegetal Peix blanc

Fruita Fruita

5/12 6/12 7/12 8/12 9/12

Macarrons a la bolonyesa gratinats Sopa d'au amb fideus

Peix al forn amb amanida d´enciam, 

rúcula i olives

LLom al allet amb carbassò i 

alberginia arrebossats

Fruita del temps Iogurt natural
kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Crema Verdura

Llegum Peix blanc

Fruita Fruita

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

Arròs caldós amb verdures Llenties estofades amb carbassò i 

pastanaga

Sopa de escudella amb col, arròs i 

fideos

Espaguetis a la napolitana i 

formatge ratllat

Coliflor i  brocoli amb patates

Truita francesa  amb enciams i 

brots de soja frescos  

Rap enfarinat amb enciams,  variats  

col ratllada i olives

Salsitxes amb tomàquet i amanida 

d´enciam i olives

Escalopa de vedella. Amanida 

d´enciams i olives

Mongetes seques estofades amb 

cus cus

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 648 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Crema Pasta Verdura Llegum Arròs

Carn blanca Ou Prot vegetal Peix blau Ou

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

19/12 20/12 DINAR DE NADAL    21/12

Crema de carbassa i naps amb 

rostes de pa torrat

Patates i espinacs saltejats amb 

sofregit d´alls

Sopa de Nadal amb galets i pilotes

Mandonguilles de vedella amb 

pastanaga i pèsols

Magra a la planxa amb amanida 

d´enciam i olives

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Fruita del temps Fruita del temps Postra (s/fruits secs) i refresc
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 781,01 prot 22,93 hc 97,44 lip 24,43

Pasta Arròs Verdura

Peix blanc Truita Llegum

Iogurt Fruita Fruita

DESEMBRE 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FESTA

Proposta 

Sopar

NO FRUITS 

SECS Dinar

RC Serveis                                   
Menjadors sans i  

sostenibles i educació 

en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

FESTA

 
Menús elaborats per :  

 Cristina Echevarria CODINUCAT 
(001118) 

Supervisora: Montserrat Prat 
 

Alimentació i vida social 
L'acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions 
importants, com satisfacció i plaer, relacions afectives i espai de 
comunicació, identificació social, cultural i religiosa, celebracions, 
etc. Compartir els àpats, almenys una vegada al dia, amb la família, amics, 
companys, etc., és una gran oportunitat per relacionar-se i comunicar-se i 
fomenta les relacions positives. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/12 2/12

Sopa de brou vegetal amb galets Cigrons estofats amb pastanaga i 

porro

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostidets

Truita de carbassò i ceba amb 

enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps
kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28

Patata Verdura

Prot vegetal Peix blanc

Fruita Fruita

5/12 6/12 7/12 8/12 9/12

Macarrons a la bolonyesa 

(s/formatge)

Sopa d'au amb fideus

Peix al forn amb amanida d´enciam, 

rúcula i olives

LLom al allet amb carbassò i 

alberginia planxa

Fruita del temps Iogurt natural
kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Crema Verdura

Llegum Peix blanc

Fruita Fruita

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

Arròs caldós amb verdures Llenties estofades amb carbassò i 

pastanaga

Sopa de escudella amb col, arròs i 

fideos

Espaguetis a la napolitana 

(s/formatge)

Coliflor i  brocoli amb patates

Truita francesa  amb enciams i 

brots de soja frescos  

Rap planxa amb enciams,  variats  

col ratllada i olives

Salsitxes amb amanida d´enciam i 

olives

Vedella. Amanida d´enciams i olives Mongetes seques estofades amb 

cus cus

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 648 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Crema Pasta Verdura Llegum Arròs

Carn blanca Ou Prot vegetal Peix blau Ou

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

19/12 20/12 DINAR DE NADAL    21/12

Crema de carbassa i naps (s/rostes)
Patates i espinacs saltejats amb 

sofregit d´alls

Sopa de Nadal amb galets i pilotes

Mandonguilles de vedella amb 

pastanaga i pèsols

Magra a la planxa amb amanida 

d´enciam i olives

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps i refresc
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 781,01 prot 22,93 hc 97,44 lip 24,43

Pasta Arròs Verdura

Peix blanc Truita Llegum

Iogurt Fruita Fruita

DESEMBRE 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FESTA

Proposta 

Sopar

HIPOCALÒRICA
Dinar

RC Serveis                                   
Menjadors sans i  

sostenibles i educació 

en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

FESTA

 
Menús elaborats per :  

 Cristina Echevarria CODINUCAT 
(001118) 

Supervisora: Montserrat Prat 
 

Alimentació i vida social 
L'acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions 
importants, com satisfacció i plaer, relacions afectives i espai de 
comunicació, identificació social, cultural i religiosa, celebracions, 
etc. Compartir els àpats, almenys una vegada al dia, amb la família, amics, 
companys, etc., és una gran oportunitat per relacionar-se i comunicar-se i 
fomenta les relacions positives. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/12 2/12

Sopa de brou vegetal amb galets Cigrons estofats amb pastanaga i 

porro

Seità al forn amb ceba i tomàquet 

rostidets

Truita de carbassò i ceba amb 

enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps
kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28

Patata Verdura

Ou Formatge fresc

Fruita Fruita

5/12 6/12 7/12 8/12 9/12

Macarrons napolitana Sopa vegetal amb fideus

Truita francesa amb enciam, rúcula 

i olives

Tofu al allet amb carbassò i 

alberginia arrebossats

Fruita del temps Iogurt natural
kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Crema Verdura

Llegum Truita

Fruita Fruita

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

Arròs caldós amb verdures Crema de verdures Sopa vegetal amb col, arròs i 

fideos

Espaguetis a la napolitana i 

formatge ratllat

Coliflor i  brocoli amb patates

Truita francesa amb enciams i 

brots de soja frescos  

Llenties estofades amb carbassò i 

pastanaga

Salsitxes vegetals amb tomàquet i 

amanida d´enciam i olives

Truita francesa. Amanida 

d´enciams i olives

Mongetes seques estofades amb 

cus cus

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 648 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Crema Pasta Verdura Llegum Arròs

Prot vegetal Ou Llegum Formatge fresc Truita 

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

19/12 20/12 DINAR DE NADAL    21/12

Crema de carbassa i naps amb 

rostes de pa torrat

Patates i espinacs saltejats amb 

sofregit d´alls

Sopa vegetal amb galets

Mandonguilles vegetals amb 

pastanaga i pèsols

Truita francesa amb amanida 

d´enciam i olives

Seità rostit amb prunes i orellanes

Fruita del temps Fruita del temps Torró de xocolata i refresc
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 781,01 prot 22,93 hc 97,44 lip 24,43

Pasta Arròs Verdura

Llegum Prot vegetal Ou

Iogurt Fruita Fruita

DESEMBRE 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FESTA

Proposta 

Sopar

OVOLACTOVEGETARIÀ
Dinar

RC Serveis                                   
Menjadors sans i  

sostenibles i educació 

en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

FESTA

 
Menús elaborats per :  

 Cristina Echevarria CODINUCAT 
(001118) 

Supervisora: Montserrat Prat 
 

Alimentació i vida social 
L'acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions 
importants, com satisfacció i plaer, relacions afectives i espai de 
comunicació, identificació social, cultural i religiosa, celebracions, 
etc. Compartir els àpats, almenys una vegada al dia, amb la família, amics, 
companys, etc., és una gran oportunitat per relacionar-se i comunicar-se i 
fomenta les relacions positives. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/12 2/12

Sopa de brou vegetal amb galets Cigrons estofats amb pastanaga i 

porro

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostidets

Truita de carbassò i ceba amb 

enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps
kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28

Patata Verdura

Prot vegetal Peix blanc

Fruita Fruita

5/12 6/12 7/12 8/12 9/12

Macarrons a la bolonyesa gratinats Sopa d'au amb fideus

Peix al forn amb amanida d´enciam, 

rúcula i olives

LLom al allet amb carbassò i 

alberginia planxa

Fruita del temps Iogurt natural
kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Crema Verdura

Llegum Peix blanc

Fruita Fruita

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

Arròs caldós amb verdures Llenties estofades amb carbassò i 

pastanaga

Sopa de escudella amb col, arròs i 

fideos

Espaguetis a la napolitana i 

formatge ratllat

Coliflor i  brocoli amb patates

Truita francesa  amb enciams i 

brots de soja frescos  

Rap planxa amb enciams,  variats  

col ratllada i olives

Salsitxes amb tomàquet i amanida 

d´enciam i olives

Vedella planxa. Amanida d´enciams 

i olives

Mongetes seques estofades amb 

cus cus

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 648 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Crema Pasta Verdura Llegum Arròs

Carn blanca Ou Prot vegetal Peix blau Ou

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

19/12 20/12 DINAR DE NADAL    21/12

Crema de carbassa i naps amb 

rostes de pa torrat

Patates i espinacs saltejats amb 

sofregit d´alls

Sopa de Nadal amb galets i pilotes

Mandonguilles de vedella amb 

pastanaga i pèsols

Magra a la planxa amb amanida 

d´enciam i olives

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Fruita del temps Fruita del temps Torró de xocolata i refresc
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 781,01 prot 22,93 hc 97,44 lip 24,43

Pasta Arròs Verdura

Peix blanc Truita Llegum

Iogurt Fruita Fruita

DESEMBRE 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FESTA

Proposta 

Sopar

NO FREGITS
Dinar

RC Serveis                                   
Menjadors sans i  

sostenibles i educació 

en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

FESTA

 
Menús elaborats per :  

 Cristina Echevarria CODINUCAT 
(001118) 

Supervisora: Montserrat Prat 
 

Alimentació i vida social 
L'acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions 
importants, com satisfacció i plaer, relacions afectives i espai de 
comunicació, identificació social, cultural i religiosa, celebracions, 
etc. Compartir els àpats, almenys una vegada al dia, amb la família, amics, 
companys, etc., és una gran oportunitat per relacionar-se i comunicar-se i 
fomenta les relacions positives. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/12 2/12

Sopa de brou vegetal amb galets Cigrons estofats amb pastanaga i 

porro

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostidets

Truita de carbassò i ceba amb 

enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps (poma i pera) Fruita del temps (poma i pera)
kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28

Patata Verdura

Prot vegetal Peix blanc

Fruita (poma i pera) Fruita (poma i pera)

5/12 6/12 7/12 8/12 9/12

Macarrons a la bolonyesa 

(s/formatge)

Sopa d'au amb fideus

Peix al forn amb enciam, rúcula i 

olives

Llom al allet amb carbassò i 

alberginia arrebossats

Fruita del temps (poma i pera) Fruita del temps (poma i pera)
kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Crema Verdura

Llegum Peix blanc

Fruita (poma i pera) Fruita (poma i pera)

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

Arròs caldós amb verdures Llenties estofades amb carbassò i 

pastanaga

Sopa de escudella amb col, arròs i 

fideos

Espaguetis a la napolitana 

(s/formatge)

Coliflor i  brocoli amb patates

Truita francesa  amb enciams i 

brots de soja frescos  

Rap enfarinat amb enciams,  variats  

col ratllada i olives

Salsitxes amb tomàquet i amanida 

d´enciam i olives

Escalopa de vedella. Amanida 

d´enciams i olives

Mongetes seques estofades amb 

cus cus

Fruita del temps (poma i pera) Fruita del temps (poma i pera) Fruita del temps (poma i pera) Fruita del temps (poma i pera) Fruita del temps (poma i pera)
kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 648 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Crema Pasta Verdura Llegum Arròs

Carn blanca Ou Prot vegetal Peix blau Ou

Fruita (poma i pera) Fruita (poma i pera) Fruita (poma i pera) Fruita (poma i pera) Fruita (poma i pera)

19/12 20/12 DINAR DE NADAL    21/12

Crema de carbassa i naps amb rostes de 

pa torrat (s/llet ni derivats)

Patates i espinacs saltejats amb 

sofregit d´alls

Sopa de Nadal amb galets

Mandonguilles de vedella amb 

pastanaga i pèsols

Magra a la planxa amb amanida 

d´enciam i olives

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Fruita del temps (poma i pera) Fruita del temps (poma i pera) Fruita del temps (poma i pera)
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 781,01 prot 22,93 hc 97,44 lip 24,43

Pasta Arròs Verdura

Peix blanc Truita Llegum

Fruita (poma i pera) Fruita (poma i pera) Fruita (poma i pera)

DESEMBRE 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FESTA

Proposta 

Sopar

NO LACTOSA, 

NO FRUCTOSA 

(poma i pera)
Dinar

RC Serveis                                   
Menjadors sans i  

sostenibles i educació 

en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

FESTA

 
Menús elaborats per :  

 Cristina Echevarria CODINUCAT 
(001118) 

Supervisora: Montserrat Prat 
 

Alimentació i vida social 
L'acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions 
importants, com satisfacció i plaer, relacions afectives i espai de 
comunicació, identificació social, cultural i religiosa, celebracions, 
etc. Compartir els àpats, almenys una vegada al dia, amb la família, amics, 
companys, etc., és una gran oportunitat per relacionar-se i comunicar-se i 
fomenta les relacions positives. 

 
Menús elaborats per :    

Cristina Echevarria CODINUCAT 
(001118) 

Supervisora: Montserrat Prat 
 

  Alimentació i vida social 
L'acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions 
importants, com satisfacció i plaer, relacions afectives i espai de 
comunicació, identificació social, cultural i religiosa, celebracions, 
etc. Compartir els àpats, almenys una vegada al dia, amb la família, amics, 
companys, etc., és una gran oportunitat per relacionar-se i comunicar-se i 
fomenta les relacions positives. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/12 2/12

Sopa de brou vegetal amb galets Crema de pastanaga i porro

Filet de lluç al forn amb ceba i 

tomàquet rostidets

Truita de carbassò i ceba amb 

enciam, pastanaga i olives

Fruita del temps Fruita del temps
kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 748 prot 44 hc 52 lip 28

Patata Verdura

Carn blanca Peix blanc

Fruita Fruita

5/12 6/12 7/12 8/12 9/12

Macarrons a la bolonyesa gratinats Sopa d'au amb fideus

Croquetes de peix amb amanida 

d´enciam, rúcula i olives

LLom al allet amb carbassò i 

alberginia arrebossats

Fruita del temps Iogurt natural
kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26

Crema Verdura

Ou Peix blanc

Fruita Fruita

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

Arròs caldós amb verdures Crema de carbassò i pastanaga Sopa de escudella amb col, arròs i 

fideos

Espaguetis a la napolitana i 

formatge ratllat

Coliflor i  brocoli amb patates

Truita francesa  amb enciams Rap enfarinat amb enciams,  variats  

col ratllada i olives

Salsitxes amb tomàquet i amanida 

d´enciam i olives

Escalopa de vedella. Amanida 

d´enciams i olives

Peix al forn amb amanida

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps
kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 648 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 763,48 prot 22,40 hc 71,47 lip 20,04 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Crema Pasta Verdura Patata Arròs

Carn blanca Ou Peix blanc Ou Carn blanca

Iogurt Fruita Fruita Fruita Fruita

19/12 20/12 DINAR DE NADAL    21/12

Crema de carbassa i naps amb 

rostes de pa torrat

Patates i espinacs saltejats amb 

sofregit d´alls

Sopa de Nadal amb galets i pilotes

Mandonguilles de vedella amb 

pastanaga (s/pèsols)

Magra a la planxa amb amanida 

d´enciam i olives

Pollastre rostit amb prunes i 

orellanes

Fruita del temps Fruita del temps Postra (s/soja) i refresc
kcal 713,48 prot 19,40 hc 73,47 lip 20,04 kcal 685,01 prot 22,93 hc 68,44 lip 14,43 kcal 781,01 prot 22,93 hc 97,44 lip 24,43

Pasta Arròs Verdura

Peix blanc Truita Peix blanc

Iogurt Fruita Fruita

DESEMBRE 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES D´EN 

CIMANY
Dinar

Proposta 

Sopar

FESTA

Proposta 

Sopar

NO LLEGUM
Dinar

RC Serveis                                   
Menjadors sans i  

sostenibles i educació 

en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

FESTA

 
Menús elaborats per :  

 Cristina Echevarria CODINUCAT 
(001118) 

Supervisora: Montserrat Prat 
 

Alimentació i vida social 
L'acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions 
importants, com satisfacció i plaer, relacions afectives i espai de 
comunicació, identificació social, cultural i religiosa, celebracions, 
etc. Compartir els àpats, almenys una vegada al dia, amb la família, amics, 
companys, etc., és una gran oportunitat per relacionar-se i comunicar-se i 
fomenta les relacions positives. 


