
DILLUNS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

Arròs saltejat  amb  

trossets de pernil i pebrot
Crema de verdures Patates llepades al forn

Carn blanca (pollastre, conill, 

gall d'indi) amb xampinyons

Peix blanc (daurada, lluç, 

panga, bacallà...) amb 

samfaina de verdures 

Ou (truita, remenat, ou 

dur...) amb albergínia

Fruita del temps Iogurt Iogurt

DILLUNS 7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

Sopa d'au amb pasta
Pèsols saltats amb ceba, 

tomàquet i perni

Espinacs amb saltejat de 

pernil

Saltejat de verdures amb 

patata

Arròs saltejat amb daus                     

de carbassó

Carn vermella (llom, vedella) 

al forn amb patates al caliu

Peix blau (salmó tunyina, 

sardines...) al forn amb 

verdures

Carn blanca (pollastre, conill, 

gall d'indi) amb  

patates al forn

Peix blanc (daurada, lluç, 

panga, bacallà...) amb 

guarnició

Ou (truita, remenat, ou 

dur...) amb albergínia

Iogurt Iogurt Fruita del temps Iogurt Iogurt

DILLUNS 14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

Sopa de fideus
Hummus al pesto amb pa de 

pita especiat cruixent
Crema  de pastanaga

Wok de cuscús amb 

verdures

Saltejat d'arròs integral 

amb verdures

Ou (truita, remenat, ou 

dur...) amb albergínia

Peix blanc (daurada, lluç, 

panga, bacallà...) amb 

samfaina de verdures 

Carn vermella (llom, vedella) 

al forn amb patates al caliu

Peix blau (salmó tunyina, 

sardines...) al forn amb 

verdures

Carn blanca (pollastre, conill, 

gall d'indi) amb  

patates al forn

Iogurt Iogurt Fruita del temps Iogurt Iogurt

DILLUNS 21 DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24 DIVENDRES 25

Sopa minestrone
Verdures amb patates

PLAT UNIC COMPLET Cremas de verdures Arròs amb alls

Peix blanc (daurada, lluç, 

panga, bacallà...) amb 

samfaina de verdures 

Carn blanca (pollastre, conill, 

gall d'indi) amb  

minestra de verdures

Quinoa amb verdures                         

i pèsols

Ou (truita, remenat, ou 

dur...) amb albergínia

Carn vermella (llom, vedella) 

al forn amb patates al caliu

Iogurt Iogurt Fruita del temps Iogurt Iogurt

DILLUNS 28 DIMARTS 29 DIMECRES 30

Pasta fina amb tomàquet 

natural
Bledes saltats amb pernil i 

pinyons
Arròs saltejat amb daus de 

carbassó

Carn blanca (pollastre, conill, 

gall d'indi) amb  

carbassa al forn

Peix blau (salmó tunyina, 

sardines...) al forn amb 

verdures

Ou (truita, remenat, ou 

dur...) amb mongetes verdes 

al vapor

Iogurt Iogurt Fruita del temps
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ESCOLA  RIUS I TAULET

C/ Vivaldi, 14. 

 Polígon Molí d'en Bisbe

08110 Montcada i Reixac

Telf.: 932 430 023 / 932 430 741

www.barnalleure.cat

RSIPAC:2607377/CAT

Estem treballant conjuntament amb la consultoria nutricional CESNUT NUTRICIÓ per poder -vos oferir la màxima qualitat dietètica en totes les 
programacions dels nostres menús. Per a qualsevol dubte dietètic  del menú podeu contactar amb el nostre equip de dietistas -nutricionistes a 
info@cesnut.com   Roser Montané - Directora Cesnut  Número de Col·legiada: 0681  


