Espai de Migdia – Escola Ocata
Menú BASAL

Gener 2021

BON INICI
DE
2n TRIMESTRE!!
11

12

13

Sopa de ceba i fideus

Amanida complerta
amb bulgur

Farfalle amb salsa de
carbassa

Lasanya de llenties

Hamburguesa amb
guarnició

Pit de pollastre amb salsa
d’herbes

Iogurt
Fruita

Fruita

18
Crema de carbassa i ceba
Truita de bledes i alls
amb amanida
Fruita

25
Espirals amb salsa de
verdures

19

20

Amanida complerta
amb raves, fonoll i
patata
Mongetes estofades
amb mill

Parmentiere de
verdures
Lluç al forn amb
verdures i amanida

Iogurt

Fruita

26
Amanida complerta
amb vinagreta

Bacallà estofat

Llenties estofades amb
arròs

Fruita

Iogurt

14
Bulgur saltejat amb
verdures
Ous al plat amb salsa
beixamel vegetal
Fruita

15
Arròs amb pastanaga i
xampinyons
Lluç a la crema de
ceba i amanida
Fruita

21

22

Arròs a la cubana amb
ou

Espirals multicolors
amb salsa de menta i
porro

Pit pollastre al forn amb
salsa de curry
Fruita

Estofat de vedella
Fruita

27

28

29

Patata i verdures

Rissotto de bolets

Pollastre rostit

Ous al plat amb salsa de
tomàquet i verdures

Escudella ecològica i
carn d'olla de
mandonguilles

Fruita

Les verdures depenen de la temporada, formem part del Circuit Curt de proveïment, de les Gestores i Hortes
agrícoles de producció ecològica del Maresme.
El peix i la truita sempre es serveixen acompanyades d’amanida (verdura i/o hortalissa de temporada).
Els usuaris i usuàries poden escollir entre dues peces de fruita, i els dies de iogurt poden fer canvi per peça de fruita.

Fruita
Fruita
Pa de llavors i pa integral
Pasta integral (macarrons, fideus, espaguetis)
Productes de proximitat (pollastre, vedella, conill)
Fruita de proximitat.

Coordinació del servei:
Mónica López – 689 341 864 (9 a 10h)
Administració (inscripcions, rebuts o devolucions):
93 357 35 19 /651 181 244 (Mònica / de 10 a
16h)
menjadors@viudinamic.org
Aquest menú contempla derivacions de plats
sense carn,
<<<< sense lactosa i intoleràncies/al·lèrgies.

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).
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