
DILLUNS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

Llenties eco guisades                     

amb arròs

Espirals amb sofregit                         

de ceba i tomàquet 
Escudella amb galets 

Truita a la francesa amb 

enciam amb olives

Lluç a la planxa                    

amb enciam, olives i 

pastanaga

Carn d´olla                     

(pilota i pollastre)                        

amb patates, i cigrons

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

DILLUNS 7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

Tallarines amb salseta de 

bolets 

Crema de carbassa                         

amb oli d´oliva

Brou de pollastre                        

amb pasta petita 

Arròs a la cassola                         

amb cap de costella

Cigrons eco estofats                               

amb verduretes

Llenguadina a la planxa i 

enciam amb tomàquet amanit

Pollastre al xilindrón              

amb patates fregides

Bistec de vedella                            

amb carbassó a la planxa 

Truita amb carbassó i 

enciam amb pastanaga i 

olives

Pit de gall dindi a la planxa i 

enciam amb tomàquet amanit

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

DILLUNS 14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

Bròquil i patates amb rajolí 

d´oli d´oliva

Macarrons a la bolonyesa 

(ceba, tomàquet, pastanaga i 

picada de vedella)                       

Arròs a la milanesa                  

(amb pèsols i pastanaga)

Mongetes eco estofades              

amb verduretes i bacallà
Sopa de peix

Fricandó de vedella amb 

bolets i vaset d´arròs blanc

Rodalla de lluç a la gallega 

(amb pebre vermell i alls) i 

enciam amb olives i 

pastanaga

Llom al forn amb salsa de 

tomàquet

Gall dindi al forn amb llimona 

i farigola i enciam amb 

tomàquet amanit

Pernilets de pollastre al forn 

amb patates al caliu

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

DILLUNS 21 DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24 DIVENDRES 25

Mongeta tendra amb patates 

i rajolí d´oli d´oliva

Espaguettis amb salsa blanca 

(ceba i llet de soja)

Paella amb pollastre                        

i verduretes

Llenties eco estofades                 

amb verduretes

Escudella catalana                     

amb arròs i fideus 

Llom a la planxa i enciam amb 

tomàquet amanit

Truita paisana                        

(amb verduretes)                      

i enciam amb olives

Halibut al forn                          

amb ceba i tomàquet

Pit de pollastre al forn amb 

llit de verdures variades

Gall dindi amb salseta de 

porros i pastanaga

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

DILLUNS 28 DIMARTS 29 DIMECRES 30

Arròs amb salsa de 

tomàquet

Cigrons eco estofats                      

amb verduretes

Puré de verdures                          

amb crostons de pa torrat

Truita amb patates i enciam 

amb pastanaga

Lluç a la planxa i enciam amb 

tomàquet amanit

Vedella guisada amb salsa de 

tomàquet i patates 

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

MENÚ SENSE LACTOSA - NOVEMBRE 2016

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  


