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 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS  DIVENDRES 
 
 DINAR DINAR DINAR DINAR DINAR 
            Verdures amb arròs                   Verdures Sopa de peix amb arròs Verdures amb llenties Sopa de brou amb pasta 
 Ou dur  Pollastre a la planxa Peix enfarinat Pit de pollastre arrebossat  Hamburguesa de vedella 
 Suc de taronja Flam Fruita triturada Iogurt Fruita triturada 
 
 BERENAR BERENAR BERENAR BERENAR BERENAR 
 Pa amb tomàquet i pernil dolç Pa amb tomàquet i formatge Pa amb tomàquet i pernil dolç Pa amb tomàquet i xòped Pa amb tomàquet i pernil dolç 
 Puré de fruites Fruita triturada        Iogurt Fruita triturada  Iogurt  
                                                                
 
 DINAR DINAR DINAR DINAR DINAR 
 Verdures Sopa de brou amb pasta Verdures amb cigrons Verdures Escudella amb pasta i 
 Gall d’indi a la planxa Hamburguesa de vedella Peix enfarinat Pollastre a la planxa pilota de vedella i porc 
 Suc de taronja. Flam Fruita triturada Iogurt Fruita triturada  
  
 BERENAR BERENAR BERENAR BERENAR BERENAR 
 Pa amb tomàquet i pernil dolç Pa amb tomàquet i formatge Pa amb tomàquet i pernil dolç Pa amb tomàquet i xòped Pa amb tomàquet i pernil dolç 
 Puré de fruites Fruita triturada        Iogurt Fruita triturada  Iogurt  
                                                                                                         
 
         
 DINAR DINAR DINAR DINAR DINAR 
 Verdures amb arròs Verdures Sopa de peix amb arròs Verdures amb llenties Escudella amb pasta i 
 Ou dur Pollastre a la planxa Peix enfarinat Pit de pollastre arrebossat pilota de vedella i porc 
 Suc de taronja. Flam Fruita triturada Iogurt Fruita triturada 
  
 BERENAR BERENAR BERENAR BERENAR BERENAR 
 Pa amb tomàquet i pernil dolç Pa amb tomàquet i formatge Pa amb tomàquet i pernil dolç Pa amb tomàquet i xòped Pa amb tomàquet i pernil dolç 
 Puré de fruites Fruita triturada        Iogurt Fruita triturada  Iogurt  
                                                                                                                    
 
 DINAR DINAR DINAR DINAR DINAR 
 Verdures amb arròs Sopa de brou amb pasta Verdures Sopa amb pasta i cigrons Verdures  
 Gall d’indi a la planxa Pollastre a la planxa Peix enfarinat Pit de pollastre arrebossat Hamburguesa de vedella 
 Suc de taronja. Flam Fruita triturada Iogurt Fruita triturada 
  
 BERENAR BERENAR BERENAR BERENAR BERENAR 
 Pa amb tomàquet i pernil dolç Pa amb tomàquet i formatge Pa amb tomàquet i pernil dolç Pa amb tomàquet i xòped Pa amb tomàquet i pernil dolç 
 Puré de fruites Fruita triturada        Iogurt Fruita triturada  Iogurt 
 
                                                                                                                   
Verdures: mongeta tendra, patata, bledes, pastanaga, ceba, api, carbassó...                                        El xòped sempre és de gall d’indi.  
Fruita triturada: 1 o 2 peces  de fruita i suc taronja. 
Puré de fruites: poma, pera, plàtan, galetes i un iogurt .   
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