Espai de Migdia – Institut Turó d’en Baldiri
Menú BASAL

Desembre 2020

1
Sopa de verdures
Lluç al forn tomàquet i
ceba amanida
Fruita

7
FESTIU
LLIURE DISPOSICIÓ

8
FESTIU

14

15

Sopa de verdures
amb fideus

Arròs amb verdures

Hamburguesa de vedella
amb amanida
Iogurt

Truita de patata i
amanida
Fruita

BONES VACANCES
D’HIVERN!

Verdures ecològiques: pastanaga, porro, patata, ceba, col, bròquil, coliflor, carxofa, espinacs, bledes.
L’acompanyament d’amanides i verdures depenen de la temporada.
El peix sempre s’acompanya amb amanida.

Pa integral.
Pasta integral (macarrons, fideus, espaguetis)
Productes de proximitat (pollastre, vedella, conill)
Fruita de proximitat (poma, pera i taronja)

Coordinació del servei:
Montse - 658 547 021
Horari d’atenció: de 9 a 9.30h
Administració (inscripcions, rebuts o devolucions):
93 357 35 19 / 651 181 244 (Mònica / de 10 a
16h)
Tenim a la disposició dels consumidors/es i de l’autoritat
menjadors@viudinamic.org
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).

www.viudinamic.org
viu_dinamic

Espai de Migdia – Institut Turó d’en Baldiri
Desembre 2020

Menú HALAL

1
Sopa de verdures
Lluç al forn tomàquet i
ceba amanida
Fruita

7
FESTIU
LLIURE DISPOSICIÓ

8
FESTIU

14

15

Sopa de verdures
amb fideus

Arròs amb verdures

Hamburguesa de
pollastrela amb amanida
Iogurt

Truita de patata i
amanida
Fruita

BONES VACANCES
D’HIVERN!

Verdures ecològiques: pastanaga, porro, patata, ceba, col, bròquil, coliflor, carxofa, espinacs, bledes.
L’acompanyament d’amanides i verdures depenen de la temporada.
El peix sempre s’acompanya amb amanida.

Pa integral.
Pasta integral (macarrons, fideus, espaguetis)
Productes de proximitat (pollastre, vedella, conill)
Fruita de proximitat (poma, pera i taronja)

Coordinació del servei:
Montse - 658 547 021
Horari d’atenció: de 9 a 9.30h
Administració (inscripcions, rebuts o devolucions):
93 357 35 19 / 651 181 244 (Mònica / de 10 a
16h)
Tenim a la disposició dels consumidors/es i de l’autoritat
menjadors@viudinamic.org
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).

www.viudinamic.org
viu_dinamic

