
 

 

 

MAIG 

Pasta amb bolonyesa 

d’espinacs, panses i 

formatge 

Mandonguilles de llegums  

Fruita cítrica de 

temporada ecològica 

Arròs amb verdures o 
tomàquet 

Rap o filet de llenguado al 
forn amb ceba i patata 

ecològica 
Fruita de temporada 

ecològica 

Arròs amb sofregit de 
verdures 

Hamburguesa de vedella 
ecològica amb amanida 

d’enciam ecològic i 
panses 

Fruita de temporada 

Espirals blancs amb 
formatge i bacon (fumat 

natural) 
Peix blau* amb tomàquet, 

pastanaga i enciam 
ecològic 

Fruita de temporada 
ecològica 

Mongeta verda, pèsols i 
patata mandonguilles 
d’arròs i llet d’avena 

Fruita cítrica de 
temporada ecològica 

Amanida russa 
Truita de formatge o pernil 

amb tomàquet i enciam 
ecològic 

Fruita de temporada 
ecològica 

Cigrons amb patata 
Mandonguilles de vedella 

ecològica amb pèsols 
Fruita cítrica de 

temporada ecològica 

Crema de carbassó 
Pit de gall d’indi arrebossat 
amb pastanaga i enciam 

ecològic 
Fruita de temporada 

ecològica 

ESCOLA MARE DE DÉU DE TALLÓ

Mongeta verda pèsols  i 
patata 

Escalopa de vedella 
ecològica amb  tomàquet i 

pastanaga 
Fruita de temporada 

Macarrons ecològics amb 
tomàquet i formatge 

Salsitxa de pollastre amb 
amanida de fruita 

Iogurt de proximitat 

Amanida de llenties i 

alvocat  

Truita de pernil amb 

enciam ecològic i olives 

Fruita cítrica de 

temporada ecològica

Mongeta, pastanaga i 

patata 

Salsitxa de porc  amb 

enciam ecològic, 

cogombre i olives 

Plàtan 

Meló amb pernil 

Pit de pollastre a la planxa 

amb patates fregides 

Iogurt de proximitat 

Cigrons amb patata
Truita de pernil o formatge 

amb verdures  
ecològiques

Gelat 

Mongeta blanca amb 
patata 

Lluç a la planxa amb 
pastanaga i enciam 

ecològic 
Fruita de temporada 

Espaguetis amb tomàquet i 
formatge 

Hamburguesa de conill amb 
enciam ecològic i panses 

Iogurt de proximitat 

Arròs amb sofregit de 
verdures 

Pernilets de pollastre amb 
prunes al forn

Pastís d’avena, plàtan i 
poma 

Arròs amb tomàquet o 
verdures 

Truita de formatge o pernil  
amb enciam ecològic i 

cogombre 
Plàtan 

Mongeta verda pastanaga 
i patata 

Pit de pollastre a la planxa 
amb xips de verdures 

ecològiques  
Iogurt de proximitat 

Amanida de pasta
Peix blau*  amb verdures 

ecològiques
Gelat 

MARE DE DÉU DE TALLÓ 

Amanida de llenties i 

Truita de pernil amb 

enciam ecològic i olives  

Fruita cítrica de 

temporada ecològica 

• Els làctics subministrats 

són de Proximitat 

Cigrons amb patata 
Truita de pernil o formatge 

amb verdures  
ecològiques 

Arròs amb sofregit de 

Pernilets de pollastre amb 
prunes al forn 

Pastís d’avena, plàtan i 

Amanida de pasta 
Peix blau*  amb verdures 

ecològiques 


