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INFORMACIÓ AL·LÈRGENS 
QUE CONTEMPLEM  DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4 

 

Al·lèrgics a l’ou 
 Espaguetis sense ou amb 
salsa quatre formatges 
___________________ 
Pit de pollastre al forn fines 
herbes amb melmelada de 
carbassa i tomàquet natural 
-Fruita del temps 
 

  Mongeta saltejada amb 
all i peix a la planxa 

Crema de carbassó i 
pastanaga amb sèsam torrat 
------------------------- 
Pilota amb sípia estofada 
-Fruita del temps 

 

  Brou de verdures amb 
pasta sense ou i peix al forn 

Arròs tres delícies 
------------------------ 
Maires fresques de blanes a 
la planxa  
-Fruita del temps 
 

  Timbal de patata i 
espinacs i hamburguesa de 
pollastre 

Llenties e.c.o estofades amb 
verdures 
------------------------- 
Peix amb patates al forn i 
amanida 
-Iogurt 
 

  Crema de carbassa i 
poma i creps (sense ou) de 
pernil i formatge 

  
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 7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11 

Sopa de peix de roca amb la 
picada de l'àvia 
-------------------------       
Carn magra a la planxa amb 
tomàquet natural 
-Fruita del temps 

  Menestra de verdures i 
lluç a la planxa 

Arròs a la cassola amb 
verduretes 
------------------------ 
Filet de lluç amb pastanaga 
-Fruita del temps 
 

  Crema de porro i rap a la 
planxa 

Bledes, mongetes verdes 
tendres i patata bullida 
------------------------ 
Rostit de gall dindi amb ceba 
i panses 
-Fruita de temps 

  Sopa de pasta sense ou i 
llobarro al forn amb 
verdures 

Cigrons estofats amb 
verduretes i picada de xoriço 
------------------------- 
Pollastre a la planxa amb 
carbassó a la planxa 
-Fruita del temps 
 

  Broquetes de salmó i 
verdures amb arròs integral 

Timbal de cuscús 
------------------------- 
Peix d’Arenys de Mar segons 
captura amb amanida 
-Iogurt 
 

  Crema de carbassó i 
bikini  

DILLUNS 14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18 

Crema de verdures 
------------------------- 
 Peix a la planxa amb 
amanida i olives 
-Fruita del temps 
 

  Quinoa amb verduretes i 
tires de calamar 

Sopa d'escudella amb pasta 
sense ou 
------------------------ 
Carn d'olla amb verdures 
-Fruita del temps 
 

  Pèsols saltejats amb daus 
de pollastre  

Guisat de llenties amb 
verdures i arròs 
------------------------- 
Croquetes de pollastre amb 
enciam 
-Fruita del temps 

  Bròquil i patata al vapor i 
sardines al forn 

Arròs amb tomàquet 
------------------------ 
Peix fogoner (bacallà) al forn   
amb daus de patata i 
verdures 
-Fruita del dia 

  Crema de carbassa i 
pastanaga i hamburguesa de 
quinoa i espinacs 

Trinxat de verdures de 
tardor 
------------------------- 
Bistec de vedella a la planxa 
amb amanida 
-Iogurt 

  Pizza casolana  



 
 
 

 

DILLUNS 21 DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24 DIVENDRES 25 

Arròs amb tomàquet 
------------------------- 
Peix al forn amb patates 
panaderes 
-Fruita del temps 
 

  Crema de carbassó i 
bròquil i pollastre a la planxa 
amb espàrrecs verds 
 

Fesols estofats 
------------------------- 
Peix a la planxa amb daus de 
pernil amb tomàquet amanit 
-Fruita del temps 
 

  Arròs integral amb 
verdures i daus de salmó a la 
planxa  
 

Sopa ministrone 
------------------------- 
Pollastre al forn a la llimona 
amb herbes i amanida 
-Fruita del temps 
 

  Làmines de patata, 
carbassó i albergínia amb 
formatge i pernil dolç al forn  
 

Pasta sense ou amb salsa de 
tomàquet 
------------------------- 
Seitons Frescos d’Arenys de 
Mar amb pastanaga ratllada 
-Fruita del temps 
 

  Patata i mongeta verda i 
broqueta de gall d’indi 

Crema carbassa i porro 
------------------------- 
Fricandó de vedella 
-Iogurt 
 

  Verdures saltejades i 
sushi 
 
 

DILLUNS 28 DIMARTS 29 DIMECRES 30 DIJOUS 31  

Amanida amb tonyina, 
pernil dolç i blat de moro 
------------------------ 
Macarrons sense ou amb 
salsa de napolitana 
-Fruita del dia 
 

  Wok de verdures 
saltejades amb daus de 
pollastre  
 

Bullit de patata i mongetes 
tendres 
------------------------ 
Llom a la planxa amb 
amanida 
-Fruita del temps 
 

  Brou de verdures amb 
galets sense ou i peix a la 
planxa 
 

Arròs a la cassola amb conill 
i pollastre 
------------------------- 
Filet de lluç a la planxa amb 
enciam 
-Fruita del temps 
 

  Crema de verdures i 
torrada d’escalivada i 
tonyina  
 

Crema de verdures 
------------------------ 
Rodó de gall dindi rostit amb 
prunes 
-Fruita del dia 
 

  Sopa de peix amb arròs i 
orada al forn amb verdures 

 
                                                        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. 


