Espai de Migdia – Escola Rosa Sensat
Menú BASAL

Gener 2021

BON INICI
DE
2n TRIMESTRE!!
11

12

13

14

15

Espaguetis amb tomàquet

Mongetes estofades
amb verdures

Arròs amb pollastre i
bolets

Sopa de peix

Tallarines a
l’amatriciana

Nuggets de pollastre i
amanida

Ous al forn amb
tomàquet

Limanda al forn amb
guarnició

Llom arrebossat amb
xips

Estofat de gall d’indi

Fruita

Làctic

Fruita

Fruita

19

20

21

Macarrons amb salsa
d’espinacs

Crema de carbassa

Fruita

18
Llenties amb xoriç i
costella
Filet de lluç amb salsa
verda

Truita amb tomàquet
amanit

Arròs amb verdures

Mandonguilles de
vedella amb salsa

Escalopa de pollastre i
xampinyons

Làctic

Fruita

22
Sopa vegetal amb bulgur
Canelons de carn
Fruita

Fruita

Fruita

25

26

27

28

29

Crema de verdures

Raviolis de formatge
amb salsa de tomàquet

Sopa de caldo

Patata i mongeta tendra

Arròs amb tomàquet

Fricandó de vedella i
bolets

Truita de carbassó amb
amanida

Bacallà al forn amb patates

Làctic

Fruita

Croquetes de pollastre
amb guarnició
Fruita

Filet de pollastre
arrebossat amb amanida
Fruita

Fruita

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).

www.viudinamic.org
viu_dinamic

Espai de Migdia – Escola Rosa Sensat
Menú SENSE CARN

Gener 2021

BON INICI
DE
2n TRIMESTRE!!
11
Espaguetis amb tomàquet
Truita i amanida
Fruita

12

13

14

15

Mongetes estofades
amb verdures

Arròs amb gambes i
cloïsses

Sopa de peix

Tallarines amb salsa
vegetal

Ous al forn amb
tomàquet

Limanda al forn amb
guarnició

Fruita

Làctic

18

19

20

Llenties estofades

Macarrons amb salsa
d’espinacs

Crema de carbassa

Filet de lluç amb salsa
verda
Fruita

Truita amb tomàquet
amanit

Lasanya vegetal
Làctic

Pesquitos amb xips
Fruita

21
Arròs amb verdures
Peix a l’andalusa i
xampinyons

Bunyols de bacallà i
amanida
Fruita

22
Sopa vegetal amb bulgur
Canelons d’espinacs
Fruita

Fruita

Fruita

25

26

27

28

29

Crema de verdures

Raviolis de formatge
amb salsa de tomàquet

Sopa vegetal

Patata i mongeta tendra

Arròs amb tomàquet

Sèpia a la planxa i bolets

Truita de carbassó amb
amanida

Bacallà al forn amb patates

Calamars a la romana i
amanida
Fruita

Filet de peix arrebossat i
amanida
Fruita

Làctic

Fruita
Fruita

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).

www.viudinamic.org
viu_dinamic

