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Dia 12 

Día 19 

Dia 26 

Arrós amb tomaquet 
Croquetes de rostít 

amb enciam i pastanaga 

Préssec en almívar 

Espaguetis a la carbonara 
Calamars a la romana 
amb enciam í moresc 

Préssec 

llenties amb verdures 
Truíta francesa amb lienza de formatge 

amb enciam i cogombre 

Síndria 

Dia 13 
Macarrons a la bolonyesa 

Fílet de JIU<; al forn amb ali í julívert 

amb encíam i moresc 

Sindria 

Dia 20 
Cígrons guisats amb verdures 

Truita francesa amb lienza de pernil dol,; 
amb encíam í olives 

Dia 27 

logurt de fruites 

Arrós a la milanesa 
Palometa al forn 

amb salsa de tomaquet 
Préssec 

Menús revlsats per la Dietista Cristina Molina Col. 000629 
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Dia 14 

Dia 21 

Dia 28 

llenties amb pastanaga 
Truíta francesa 

amb enciam i olives 

Meló 

Col-í-flor í patata amb beíxamel 
Hamburguesa de porc í vedella 

amb salsa de tomaquet 
Meló 

Amanída de cigrons 
Croquetes de rostí! 

amb enciam í moresc 
Meló 

Dia 15 

Dia 22 

Dia29 

Crema de carbassó amb rostes 
Mandonguílles de porc i vedella 

a la jardinera 

logurt de fruítes 

Dia 16 
Sopa de pollastre amb fideus 

Tonyina al forn 
amb salsa de ceba í tomaquet 

Nectarina 

Dia 23 
Arrós tres delícies 
Fílet de llu,; al forn 

amb salsa verda 
Nectarina 

Ensaladilla russa amb maíonesa 

Aletes de pollastre al forn 
arnb enciam i cogombre 

Síndria 

�ª" MENÚ ESPECIAL 
Espaguetis amb tomaquet í formatge 

llu,; al forn 
Patata i bajoca 
Pollastre rostí! 

amb enciam í pastanaga 
Nectarina 

amb salsa marinera 
Natilles i suc 

Cuína Gestió es reserva el dret de modificar els menús sempre que síqui per causes alienes a la seva voluntat. 
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