Espai de Migdia – Escola Rosa Sensat
Menú BASAL

Desembre 2020

1

2

3

4

Crema de verdures

Macarrons amb salsa
Aurora

Patates amb pèsols

Arròs amb tomàquet

Llibrets de llom

Escalopa de pollastre i
xampinyons

Estofat de carn
Fruita

Peix al forn amb
amanida

8

Flam
9

Fruita
Fruita

7
FESTIU
LLIURE DISPOSICIÓ

Mongetes seques amb
patates

FESTIU

Filet de lluç a l’andalusa
amb amanida

10

11

Sopa de caldo

Arròs tres delícies

Canelons de carn

Truita a la francesa amb
tomàquet amanit

Fruita
Fruita

Iogurt
14

15

16

17

Crema de pastanaga

Sopa vegetal

Cigrons amb
carbassa i ceba

Arròs amb peix

Filet de pollastre a la
planxa amb guarnició

Fricandó de vedella amb
xampinyons

Fruita

Fruita

Peix al forn a la
marinera
Iogurt

Truita d’espinacs amb
tomàquet al forn
Fruita

18
Espaguetis a la
carbonara
Croquetes de pollastre
amb amanida
Fruita

21
Sopa de caldo

BONES VACANCES

Pollastre al forn amb
verdures i patates

D’HIVERN I

Postre especial

FINS EL 8/1/21!

Coordinació del servei: 658 337 794 (Carme)
Horari d’atenció: de 9 a 10h
Supervisió del servei:
Horari d’atenció:
Administració (inscripcions, rebuts o devolucions):
93 357 35 19 /651 181 244 (Mònica / de 10 a 16h)
menjadors@viudinamic.org
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).

ATENCIÓ! Aquest any, com a conseqüència
de les normatives COVID-19, no podrem
oferir el tradicional dinar de Nadal.

www.viudinamic.org
viu_dinamic

Espai de Migdia – Escola Rosa Sensat
Menú SENSE CARN

7
FESTIU
LLIURE DISPOSICIÓ

Desembre 2020

1

2

3

4

Crema de verdures

Macarrons amb salsa
Aurora

Patates amb pèsols

Arròs amb tomàquet
Peix arrebossat amb
amanida

Pesquitos amb patates
xips

Peix al fon amb amanida

Hamburguesa vegetal
amb guarnició

Fruita

Flam

Fruita

8

9

10

11

Mongetes seques amb
patates

Sopa vegetal

Arròs tres delícies

Canelons d’espinacs

Truita a la francesa amb
tomàquet amanit

FESTIU

Filet de lluç a l’andalusa
amb amanida

Fruita
Fruita

Iogurt
14

15

16

17

Crema de pastanaga

Sopa vegetal

Cigrons amb
carbassa i ceba

Arròs amb peix

Filet de limanda amb
guarnició

Sèpia a la planxa amb
guarnició

Fruita

Fruita

Peix al forn a la
marinera
Iogurt

Fruita

Truita d’espinacs amb
tomàquet al forn
Fruita

18
Espaguetis amb
tomàquet
Croquetes de bacallà
amb amanida
Fruita

21
Sopa vegetal
Calamar a la romana
amb guarnició
Postre especial

BONES VACANCES
D’HIVERN I
FINS EL 8/1/21!

Coordinació del servei: 658 337 794 (Carme)
Horari d’atenció: de 9 a 10h
Supervisió del servei:
Horari d’atenció:
Administració (inscripcions, rebuts o devolucions):
93 357 35 19 /651 181 244 (Mònica / de 10 a 16h)
menjadors@viudinamic.org
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).

ATENCIÓ! Aquest any, com a conseqüència
de les normatives COVID-19, no podrem
oferir el tradicional dinar de Nadal.

www.viudinamic.org
viu_dinamic

