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MENÚ FEBRER 2019 

 

SETMANA del.. al.. DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
 

 

 

1  

de febrer 

 

 

 

 

   Mongeta tendra amb patata. 

Bistec de vedella en salsa 

amb xampinyons saltejats. 

Fruita. 

 
 

4 al 8  

de febrer 

Arròs amb tomàquet. 

Croquetes de pernil* amb 

amanida d’enciam i 

pastanaga. Fruita. 

Pèsols amb patata.  Pit de 

pollastre al forn amb 

amanida d’enciam i olives. 

Fruita. 

Espaguetis* amb salsa de 

tomàquet i formatge ratllat*. 

Filet de rap* al forn amb 

amanida d’enciam. Iogurt. 

Mongeta tendra amb patata. 

Mandonguilles* mixtes amb 

patates xips. Fruita. 

Fideus* a la cassola. Llom a 

la planxa amb 

verduretes saltejades (alberg

ínia, pebrot i tomàquet). 

Fruita. 

 
 

11 al 15  

de febrer 

Brou de pollastre i verdures 

amb galets*. Truita de 

patates amb amanida de 

tomàquet. Fruita. 

Arròs caldós amb pollastre. 

Varetes de lluç* amb 

amanida d’enciam i olives. 

Fruita 

Crema de verdures amb 

rostes*.  Salsitxes amb 

amanida d’enciam.   Iogurt. 

Macarrons* amb salsa de 

tomàquet i formatge ratllat*. 

Pit de pollastre a la planxa 

amb amanida d’enciam i 

pastanaga.  Fruita. 

Llenties. Bistec de vedella 

en salsa amb xampinyons 

saltejats. Fruita. 

 
 

18 al 22  

de febrer 

Mongeta tendra amb patata. 

Truita francesa amb 

amanida d’enciam i 

pastanaga. Fruita. 

Espirals de pasta* amb 

salsa de tomàquet i 

formatge ratllat*. Filet de 

rap* al forn amb amanida 

d’enciam. Fruita. 

Brou de pollastre i verdures 

amb pasta d’estrelletes*. 

Botifarra amb amanida 

d’enciam i olives. Iogurt. 

Arròs amb tomàquet. 

Pollastre rostit amb patates 

xips. Fruita. 

Pèsols amb patata.   

Hamburguesa de vedella 

amb salsa de tomàquet. 

Fruita. 

 
 

25 al 28  

de febrer 

Arròs caldós amb pollastre.  

Bunyols* de bacallà  amb 

amanida d’enciam i olives. 

Fruita. 

 

Macarrons* amb salsa de 

tomàquet i formatge 

ratllat*.  Salsitxes amb 

amanida d’enciam i 

tomàquet. Fruita. 

Crema de verdures amb rostes*.     

Hamburguesa de vedella amb 

salsa de tomàquet. Iogurt. 

Fideus* a la cassola. Llom a la 

planxa amb 

verduretes saltejades (albergín

ia, pebrot i tomàquet). Fruita. 

Llenties.  Pit de pollastre a la 

planxa amb amanida 

d’enciam i pastanaga.  Fruita.  


