
 

Menú BASAL Setembre 2020 

Espai de Migdia – MAR NOVA   

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

VACANCES 

8 

 

      VACANCES 

  9 

 

     VACANCES 

10 

 

VACANCES 

11 

 

FESTIU 

14 

Pastís de verdures 

ecològiques amb polenta 

Conill al forn amb 

pastanaga 

 

Fruita de proximitat 

15 

Amanida de brots de 

colors amb remolatxa 

Cigrons estofats amb 

ceba, tomàquet i espelta 

Iogurt La Fageda sense 

sucre 

16 

Fideus Integrals a la 

cassola 

Lluç al forn amb salsa de 

julivert amanida 

 

Fruita de proximitat 

17 

Crema vegetal amb flocs 

de civada  

Quinoa amb verdures 

ecològiques 

 

Fruita de proximitat 

18 

Verdures al vapor amb 

bulgur 

Bacallà refrigerat amb 

samfaina ecològica 

 

Fruita de proximitat 

21 

Sopa de verdures 

ecològiques i fideus 

Hamburguesa de vedella i 

porc amb enciam i blat de 

moro 

Iogurt La Fageda sense sucre 

22 

Crema de carbassó i 

porro 

Llenties ecològiques 

estofades 

 

Fruita de proximitat 

23 

Arròs amb verdures 

ecològiques de 

temporada 

Salmó al forn amb 

coliflor amanida 

Fruita de proximitat 

24 

Espaguetis integrals amb 

salsa de tomàquet i 

pastanaga ecològica 

Cus Cus amb verdures 

ecològiques 

Fruita de proximitat 

25 

Cigrons estofats amb 

verdures ecològiques 

Lluç a la crema de ceba 

amanida 

 

Fruita de proximitat 

28 

Crema de bròquil amb 

allets ecològics 

Rap al forn amb ceba i 

tomàquet amanida 

 

Fruita de proximitat  

29 

Amanida complerta, 

magrana, ceba, tomàquet 

Mongetes seques amb 

mill 

Iogurt La Fageda sense 

sucre 

30 

Parmentier de verdures 

ecològiques 

Lluç al forn amb 

pastanaga ecològica 

amanida 

Fruita de proximitat 

  

  

     

Tenim a la disposició  dels consumidors/es  i de l’autoritat sanitària el llistat dels al·lèrgens dels plats d’aquest menú mensual. 

En cas necessari recordeu informar i omplir el document de sol·licitud d’al·lèrgies i intoleràncies (el podeu sol·licitar a  

menjadors@viudinamic.org). 

Coordinadora del servei:  635 876 511 (Rafi)  

Atenció de 9 a 10h (per tiquet esporàdic o avís de no assistència 

contacteu abans  de les  9:30h) 

 

Administració Dinàmic (inscripcions, canvis, rebuts o devolucions): 

 93 357 35 19 /651 181 244 (Mònica / de 10 a 16h) 

 menjadors@viudinamic.org 

              

           www. viudinamic.org 

          viu_dinamic 



 

Menú CELÍAC Setembre 2020 

Espai de Migdia – MAR NOVA   

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 
VACANCES 

8 

 
VACANCES 

9 

 
VACANCES 

10 

 
VACANCES 

11 

 
FESTIU 

14 

Pastís de verdures 

ecològiques  

Conill al forn amb 

pastanaga 

 

Fruita de proximitat 

15 

Amanida de brots de 

colors amb remolatxa 

Cigrons estofats amb 

ceba, tomàquet 

Iogurt La Fageda sense 

sucre 

16 

Fideus Integrals a la 

cassola 

Lluç al forn amb salsa de 

julivert amanida 

 

Fruita de proximitat 

17 

Crema vegetal  

 

Quinoa amb verdures 

ecològiques 

 

Fruita de proximitat 

18 

Verdures al vapor  

 

Bacallà refrigerat amb 

samfaina ecològica 

 

Fruita de proximitat 

21 

Sopa de verdures 

ecològiques  

Hamburguesa de vedella i 

porc amb enciam i blat de 

moro 

Iogurt La Fageda sense sucre 

22 

Crema de carbassó i 

porro 

Llenties ecològiques 

estofades 

 

Fruita de proximitat 

23 

Arròs amb verdures 

ecològiques de 

temporada 

Salmó al forn amb 

coliflor amanida 

Fruita de proximitat 

24 

Espaguetis amb salsa de 

tomàquet i pastanaga 

ecològica 

Saltat de verdures 

 

Fruita de proximitat 

25 

Cigrons estofats amb 

verdures ecològiques 

Lluç a la crema de ceba 

amanida 

 

Fruita de proximitat 

28 

Crema de bròquil amb 

allets ecològics 

Rap al forn amb ceba i 

tomàquet amanida 

 

Fruita de proximitat  

29 

Amanida complerta, 

magrana, ceba, tomàquet 

Mongetes seques 

estofades 

Iogurt La Fageda sense 

sucre 

30 

Parmentier de verdures 

ecològiques 

Lluç al forn amb 

pastanaga ecològica 

amanida 

Fruita de proximitat 

  

  

     

Tenim a la disposició  dels consumidors/es  i de l’autoritat sanitària el llistat dels al·lèrgens dels plats d’aquest menú mensual.  

En cas necessari recordeu informar i omplir el document de sol·licitud d’al·lèrgies i intoleràncies (el podeu sol·licitar a  

menjadors@viudinamic.org). 

Coordinadora del servei:  635 876 511 (Rafi)  

Atenció de 9 a 10h (per tiquet esporàdic o avís de no assistència 

contacteu abans  de les  9:30h) 

 

Administració Dinàmic (inscripcions, canvis, rebuts o devolucions): 

 93 357 35 19 /651 181 244 (Mònica / de 10 a 16h) 

 menjadors@viudinamic.org 

              

           www. viudinamic.org 

          viu_dinamic 



 

Menú HALAL Setembre 2020 

Espai de Migdia – MAR NOVA   

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 
VACANCES 

8 

 
VACANCES 

9 

 
VACANCES 

10 

 
VACANCES 

11 

 
FESTIU 

14 

Pastís de verdures 

ecològiques amb polenta 

Nuggets de bròquil i 

pastanaga 

 

Fruita de proximitat 

15 

Amanida de brots de 

colors amb remolatxa 

Cigrons estofats amb 

ceba, tomàquet i espelta 
 

Iogurt La Fageda sense 

sucre 

16 

Fideus Integrals a la 

cassola 

Lluç al forn amb salsa de 

julivert amanida 

 

Fruita de proximitat 

17 

Crema vegetal amb flocs 

de civada  

 

Quinoa amb verdures 

ecològiques 

Fruita de proximitat 

18 

Verdures al vapor amb 

bulgur 

 

Bacallà refrigerat amb 

samfaina ecològica 

Fruita de proximitat 

21 

Sopa de verdures 

ecològiques i fideus 

Canelons d’espinacs 

 

Iogurt La Fageda sense 

sucre 

22 

Crema de carbassó i 

porro 

Llenties ecològiques 

estofades 

 

Fruita de proximitat 

23 

Arròs amb verdures 

ecològiques de 

temporada 

Salmó al forn amb 

coliflor amanida 

Fruita de proximitat 

24 

Espaguetis integrals amb 

salsa de tomàquet i 

pastanaga ecològica 

Cus Cus amb verdures 

ecològiques 

Fruita de proximitat 

25 

Cigrons estofats amb 

verdures ecològiques 

Lluç a la crema de ceba 

amanida 

 

Fruita de proximitat 

28 

Crema de bròquil amb 

allets ecològics 

Rap al forn amb ceba i 

tomàquet amanida 

 

Fruita de proximitat  

29 

Amanida complerta, 

magrana, ceba, tomàquet 

Mongetes seques amb 

mill 

Iogurt La Fageda sense 

sucre 

30 

Parmentier de verdures 

ecològiques 

Lluç al forn amb 

pastanaga ecològica 

amanida 

Fruita de proximitat 

  

  

     

Tenim a la disposició  dels consumidors/es  i de l’autoritat sanitària el llistat dels al·lèrgens dels plats d’aquest menú mensual.  

En cas necessari recordeu informar i omplir el document de sol·licitud d’al·lèrgies i intoleràncies (el podeu sol·licitar a  

menjadors@viudinamic.org). 

Coordinadora del servei:  635 876 511 (Rafi)  

Atenció de 9 a 10h (per tiquet esporàdic o avís de no assistència 

contacteu abans  de les  9:30h) 

 

Administració Dinàmic (inscripcions, canvis, rebuts o devolucions): 

 93 357 35 19 /651 181 244 (Mònica / de 10 a 16h) 

 menjadors@viudinamic.org 

              

           www. viudinamic.org 

          viu_dinamic 



 

Menú VEGETARIÀ Setembre 2020 

Espai de Migdia – MAR NOVA   

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 
VACANCES 

8 

 
VACANCES 

9 

 
VACANCES 

10 

 
VACANCES 

11 

 
FESTIU 

14 

Pastís de verdures 

ecològiques amb polenta 

 

Nuggets de bròquil 

 

Fruita de proximitat 

15 

Amanida de brots de 

colors amb remolatxa 

Cigrons estofats amb 

ceba, tomàquet i espelta 

 

Iogurt La Fageda sense 

sucre 

16 

Arròs bullit amb pèsols 

 

Fideus a la cassola amb 

verdures 

 

Fruita de proximitat 

17 

Crema vegetal amb flocs 

de civada  

Quinoa amb verdures 

ecològiques 

 

Fruita de proximitat 

18 

Crema vegetal 

 

Verdures al vapor amb 

bulgur 

 

Fruita de proximitat 

21 

Sopa de verdures 

ecològiques i fideus 

Canelons d’espinacs 

 

Iogurt La Fageda sense 

sucre 

22 

Crema de carbassó i 

porro 

Llenties ecològiques 

estofades 

Fruita de proximitat 

23 

Verdures al vapor 

Arròs amb verdures 

ecològiques de 

temporada 

Fruita de proximitat 

24 

Espaguetis integrals amb 

salsa de tomàquet i 

pastanaga ecològica 

Cus Cus amb verdures 

ecològiques 

Fruita de proximitat 

25 

Col i flor bullit 

Cigrons estofats amb 

verdures ecològiques 

 

Fruita de proximitat 

28 

Crema de bròquil amb 

allets ecològics 

Arròs amb pèsols i 

pastanaga 
 

Fruita de proximitat  

29 

Amanida complerta, 

magrana, ceba, tomàquet 

Mongetes seques amb 

mill 

Iogurt La Fageda sense 

sucre 

30 

Parmentier de verdures 

ecològiques 

Hamburguesa de 

verdures 

Fruita de proximitat 

  

  

     

Tenim a la disposició  dels consumidors/es  i de l’autoritat sanitària el llistat dels al·lèrgens dels plats d’aquest menú mensual.  

En cas necessari recordeu informar i omplir el document de sol·licitud d’al·lèrgies i intoleràncies (el podeu sol·licitar a  

menjadors@viudinamic.org). 

Coordinadora del servei:  635 876 511 (Rafi)  

Atenció de 9 a 10h (per tiquet esporàdic o avís de no assistència 

contacteu abans  de les  9:30h) 

 

Administració Dinàmic (inscripcions, canvis, rebuts o devolucions): 

 93 357 35 19 /651 181 244 (Mònica / de 10 a 16h) 

 menjadors@viudinamic.org 

              

           www. viudinamic.org 

          viu_dinamic 


