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INFORMACIÓ 

AL·LÈRGENS QUE 
CONTEMPLEM                        AL·LÈRGICS A L’OU 

DIVENDRES 1 

Q𝓾𝓪𝓷 𝓿𝓮 𝓮𝓵 𝓽𝓮𝓶𝓹𝓼 𝓭𝓮 𝓬𝓸𝓵𝓵𝓲𝓻 𝓬𝓪𝓼𝓽𝓪𝓷𝔂𝓮𝓼 𝓵𝓪 𝓬𝓪𝓼𝓽𝓪𝓷𝔂𝓮𝓻𝓪, 𝓵𝓪 𝓬𝓪𝓼𝓽𝓪𝓷𝔂𝓮𝓻𝓪. 
 𝓿𝓮 𝓬𝓸𝓷𝓽𝓮𝓷𝓽𝓪 𝓭𝓮 𝓵𝓪 𝓶𝓾𝓷𝓽𝓪𝓷𝔂𝓪 𝓪𝓶𝓫 𝓮𝓵 𝓬𝓲𝓼𝓽𝓮𝓵𝓵𝓮𝓽 𝓹𝓮𝓷𝓳𝓪𝓷𝓽 𝓭𝓮𝓵 𝓫𝓻𝓪�̧�. 
 

  
 
 

FIESTA 

  
GL          GLUTEN 
LE           LLET 
HU         OU 
PS           PEIX 
MO        MOL·LUSCS 
CR          CRUSTACIS 
FR           FRUITS SECS 
CA          CACAUET 
SJ            SOJA 
AP           API 
MO         MOSTASSA 
AZ           TRAMÚS 
SE            SÈSAM 
SU           SULFITS 
 

SOPARS 
En dietes per al·lèrgies o 
intoleràncies alimentàries, 
el plat i / o les seves 
condicions d'elaboració es 
modifiquen perquè el 
producte final no presenti 
l'al·lergen o les seves 
traces. 
 
 

DILLUNS 4 DIMARTS 5 DIMECRES 6 DIJOUS 7 DIVENDRES 8 

 
 
 

FIESTA 

Macarrons gratinats amb 
tomàquet i orenga 
------------------------       
Filet de lluç amb enciam 
-Fruita del temps 

Crema de verdures i gall 
d’indi a la planxa 

Estofat de bacallà amb 
patates i verdures 
------------------------ 
Peix amb enciam, olives, blat 
de moro 
-Fruita de temps 

  Llom a la planxa amb 
tomàquet natural 

Sopa de gallina amb arròs i 
cigrons 
------------------------- 
Bistec vedella de Girona amb 
patates fregides 
-Fruita del temps 

  Llenguado a la planxa amb 
patata i bròquil bullits 

Mongetes verdes del 

maresme,  bledes ,patates i 

pastanaga. 

------------------------- 

Bonítol a la planxa amb salsa 

de tomàquet i enciam  

-Fruita del temps 

  Bikini amb patates xips 

DILLUNS 11 DIMARTS 12 DIMECRES 13 DIJOUS 14 DIVENDRES 15 

Guisat de llenties amb 
verduretes 
------------------------- 
Pollastre a la planxa amb 
enciam i olives 
-Fruita del temps 

  Espinacs a la 
catalana i torradeta de 
pernil 

Espaguetis a la bolonyesa 
------------------------ 
Peix a la planxa amb 
tomàquet i enciam 
-Fruita del temps 

  Rap a la planxa amb 
amanida 

Crema de carbassa amb 
porro i pastanaga 
------------------------- 
Llom a l’all amb hummus 
d'albergínia 
-Fruita del temps 

   Cuscús de coliflor amb 
tonyina clara lleugera 

Amanida completa amb 
tomàquet, olives, ceba, etc 
------------------------ 
Arròs a la cassola amb 
pollastre, costelles i conill 
-Fruita del dia 

 Crema de verdures i peix a 
la planxa  

Trinxat carbassa, bledes, i 
patates 
------------------------- 
Sonsos (Arenys de Mar) amb 
amanida 
-Iogurt 

  Pizza casolana  



DILLUNS 18 DIMARTS 19 DIMECRES 20 DIJOUS 21 DIVENDRES 22  
 

INFORMACIÓ 
AL·LÈRGENS QUE 
CONTEMPLEM 

 

 
GL          GLUTEN 
LE           LLET 
HU         OU 
PS           PEIX 
MO        MOL·LUSCS 
CR          CRUSTACIS 
FR           FRUITS SECS 
CA          CACAUET 
SJ            SOJA 
AP           API 
MO         MOSTASSA 
AZ           TRAMÚS 
SE            SÈSAM 
SU           SULFITS 
 

SOPARS 
En dietes per al·lèrgies o 
intoleràncies alimentàries, 
el plat i / o les seves 
condicions d'elaboració es 
modifiquen perquè el 
producte final no presenti 
l'al·lergen o les seves 
traces. 
 
 

Guisat de mongetes 
seques amb verduretes i 
quinoa 
------------------------- 
Aletes de pollastre al 
forn confitades amb mel 
i llimona  
-Fruita del temps 
 

  Peix a la planxa amb 
enciam 

Espirals de colors gratinats 
amb beixamel 
 ------------------------- 
Peix al forn amb pastanaga 
rallada 
-Fruita del temps 

 Pastís de puré gratinat 
(variat) amb daus de pernil 
dolç 

Crema de verdures 
------------------------ 
Hamburguesa de vedella 
amb enciam i pastanaga 
-Fruita del dia 

  Lluç en salsa amb arròs 
bullit 

Arròs amb salsa de tomàquet 
------------------------- 
Marmitako de tonyina i 
verdures 
-Fruita del temps 

Sopa de carbassó i salsitxes 

Bullit de bledes, patates i 
pastanaga 
------------------------- 
Filet “fogoner” (bacallà) amb 
tomàquet natural 
-Iogurt 

  Piccolinis variat 

DILLUNS 25 DIMARTS 26 DIMECRES 27 DIJOUS 28 DIVENDRES 29 

Sopa d’escudella amb 
galets 
------------------------- 
Filet de gall dindi a la 
planxa amb patates 
panaderes i enciam 
-Fruita del temps 
 

   Crema de verdures i 
torrada d’escalivada i 
tonyina    

Sopa de peix roca amb la 
seva picada 
------------------------ 
Pollastre al forn amb 
tomàquet natural 
-Fruita del temps 

  Salsitxes de pollastre 
amb salsa tomàquet 

Arròs a la cassola 
------------------------- 
Peix fresc segons captura 
d’arenys amb amanida 
-Fruita del temps 

   broqueta de pollastre i 
verdures 

Timbal d’albergínia, carbassó i 
patata 
------------------------ 
Olla aranesa 
-Fruita del temps 
 

  Brou de verdures amb 
pistons i peix a la planxa  

Amanida completa 
------------------------------------- 
Canalons de pollastre 
gratinat al forn  
-Iogurt natural 

 Crema de verdures i bikini  

 

                                                        En dietes per al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, el plat i / o les seves condicions d'elaboració es modifiquen perquè el 
producte final no presenti l'al·lergen o les seves traces. 

El menú de celíacs es fa amb cassoles i Estris no contaminat, 

Aquest menú ha sigut revisat i supervisat per: 

Marta Palomo Reixach 

Assesora Nutricional 
Dra. En bioquímica 

Master en nutrició i salut. 



 


