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ED.SECUNDÀRIA 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1 
 

 
FESTIU 

 

2 

Arròs amb tomàquet o arròs amb 

xampinyons 

Truita de pernil dolç o truita de patata i 

carbassó 

Amanida amb palets de cranc, olives i blat 

de moro 

Làctic amb o sense sucre 

3 

Crema de carbassa (sense patata) o verdures 

variades al forn 

Bistec rus al forn  o amanida de llenties 

(tonyina, olives i blat de moro) 

Fruita natural 

4 

Espirals amb tomàquet o espirals amb blat 

de moro, olives, tomàquet xerri i pastanaga 

ratllada 

Lluç  al forn o salmó al forn 

Amanida de pastanaga, soja i tomàquet 

Fruita natural 

5 

Patata, mongeta verda i bròquil o faixetes 

de verdures amb guacamole 

Hamburguesa  de pollastre  o hamburguesa 

de carn vegana al forn 

Amanida amb tomàquet, olives i formatge 

Fruita natural 

8 

Arròs caldós amb verdures o amanida 

d’arròs (blat de moro, tonyina i olives) 

Rodó de vedella al forn* o botifarra de 

vedella 

Fruita natural  

9 

Mongeta tendra amb patata o coca de 

recapte 

Salsitxes al forn o pinxos 

Amanida amb pastanaga, tonyina i brots de 

soja 

Fruita natural 

10 

Macarrons amb tomàquet o macarrons 

integrals a la carbonara 

Cuixetes de pollastre al forn o daus de 

pollastre saltejat amb verdures 

Tomàquet, olives i formatge 

Fruita natural  

11 
Crema de carbassó (sense patata) o 

amanida russa amb (ou, pernil dolç i olives) 

Truita de patata o ous al forn amb beixamel 

i formatge 

fruita natural 

12 

Mongeta seca amb patata o mongeta seca 

amb pernil 

Rap al forn o calamars encebats 

Amanida amb blat de moro i pastanaga 

Làctic amb o sense sucre 

15 

Patata amb mongeta verda o faixetes de 

verdures amb guacamole 

Truita de pernil dolç o llom arrebossat 

Làctic amb o sense sucre 

16 

Crema de cigrons o empedrat de cigrons 

(tomàquet, olives negres) 

Pollastre al forn o gall d’indi al forn 

Amanida amb palets de cranc , olives i 

tomàquet 

Fruita natural 

17 

Arròs amb tomàquet o arròs amb 

xampinyons 

Salmó al forn o lluç arrebossat 

Amanida de tonyina, formatge i olives 

Fruita natural 

18 
Pèsols amb patata o pèsols amb pernil  

Hamburguesa de vedella * o mandonguilles 

Amanida amb blat de moro, pastanaga i 

palets de cranc 

Fruita natural 

19 

Macarrons amb sofregit de tomàquet o 

espaguetis amb verdures  

Costelles de porc al forn o pilota 

Amanida amb tonyina, olives i formatge 

Fruita natural 

22 

Llenties estofades (sense patata) o mongeta 

blanca amb bacó 

Rap al forn o bacallà al forn 

Amanida amb  olives negres, tomàquet 

Fruita natural 

23 

Vichyssoise o gaspatxo  

Croquetes casolanes de rostit o canelons 

Amanida amb formatge, pipes i pastanaga 

Fruita natural 

24 
Amanida russa (olives i tonyina) o espinacs 

amb panses i beixamel 

Daus de gall d’indi al forn o bistec rus* 

Fruita natural 

25 

Arròs amb tomàquet o barreja d’arrossos 

(integral i salvatge) amb verdures 

Pollastre al forn o hamburguesa de 

pollastre 

Amanida amb  fruits secs, olives i pastanaga 

Làctic amb o sense sucre 

26 

 
FESTA LOCAL 

 

29 

 
FESTA LOCAL 

 

30 

Espaguetis al pesto o cuscús amb verdures 

Lluç  al forn o mandonguilles de lluç  

Amanida amb barreja de fruits secs, palets 

de cranc i olives 

Fruita natural 

31 
Crema de pèsols o crema de cigrons 

Hamburguesa de pollastre* o pollastre 

arrebossat 

Amanida amb blat de moro i pastanaga 

Làctic amb o sense sucre 
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