
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

MENÚ BASAL - DESEMBRE 2016
ESCOLA RIUS I TAULET

DIJOUS 1 DIVENDRES 2

Iogurt de La Fageda Fruita del temps

DILLUNS 5 DIMARTS 6 DIMECRES 7 DIJOUS 8 DIVENDRES 9

Iogurt de La Fageda Fruita del temps

DILLUNS 12 DIMARTS 13 DIMECRES 14 DIJOUS 15 DIVENDRES 16

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Natilla de xocolata

DILLUNS 19 DIMARTS 20 DIMECRES 21 DIJOUS 22

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Neules i Turrons

El/la responsable del menjador diposa de fitxes tècniques per a qualsevol consulta per part de les famílies.

Sopa Minestrone (brou d´au 
amb trossets de patata, api, 

pastanaga I pistons)

Macarrons a la Napolitana 
(ceba, pebrot verd, 

pastanaga i tomàquet)           
       amb formatge ratllat

Pollastre rostit amb llit de 
patates al forn

Lluç al forn amb verduretes 
i enciam amb pastanaga

Crema de verdures(ceba, 
mongeta tendra i pastanaga) 
amb crostons de pa torrat

Llenties eco estofades        
amb verduretes

Hamburguesa de vedella a la 
planxa amb enciam i blat de 

moro

Pit de pollastre al forn amb 
salseta suau de porros I  

pastanaga

Arròs amb salsa de 
tomàquet

Mongetes eco estofades  
amb verduretes i xoriç

Espirals a la bolonyesa 
(ceba, pastanaga i picada  de 

vedella) amb formatge 
ratllat

Brou de pollastre amb 
fideus

Minestra de verdures 
saltejada amb pernil dolç

Llenguadina al forn amb 
pèsols i patates dau

Truita amb patates i 
espinacs i enciam amb 

tomàquet amanit

Pit de pollastre al forn amb 
enciam i pastanaga

Mandonguilles mixtes amb 
salsa de tomàquet i enciam 

amb remolatxa

Rodó de gall dindi guisat 
amb salsa blanca  (ceba, 
porros i crema de llet)

Llenties eco estofades amb 
arròs

Puré de carbassó amb 
formatget i crostons de pa 

torrat

Espaguettis amb sofregit de 
ceba i tomàquet amb 

formatge ratllat

Escudella Catalana  amb 
galets

Truita a la francesa amb 
enciam i pastanaga

Pizza amb pernil dolç  i 
formatge i enciam amb 

tomàquet amanit i olives

Salmó glassejat al forn amb 
patatates i enciam amb 

remolatxa

Pollastre rostit amb prunes i 
orellanes
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