
 Espai Migdia – Escola La Mar Bella 

FEBRER 2021 Menú BASAL  

 

 

 

 

 

 

 

1  
   Mongeta verda,              
pastanaga i patata 

 
Gall dindi al forn  

amb salsa de ceba 
 

Fruita  

2 
Cigrons                    

estofats amb espinacs 
 

Truita a la francesa       
amb enciam i olives 

 
Fruita 

3 
Espaguetis al pesto 

 
Lluç a l’all i  julivert al 

forn amb enciam i 
cogombre         

 
Iogurt 

4 
Crema de carbassa 

 
Hamburguesa de 

pollastre amb 
xampinyons 

 
Fruita  

5 
Arròs a la cassola         

amb verdures 
 

Peix carboner al forn                 
amb pastanaga i enciam 

 
Macedònia 

8 
 

Llenties estofades 
 

 Pollastre a l’allet a la   
planxa amb enciam i olives  

 
Fruita 

9 

Trinxat                            
de col i patata 

 
Seitons al forn amb                 
enciam i cogombre    

Iogurt 

10 

Crema de carbassó          
i porro 

Mandonguilles                 
a la jardinera 

Fruita 

11  

   Cuscús amb verdures  
 

Truita de patates amb 
tomàquet amanit 

 
Fruita 

12  

 
Sopa de peix amb arròs 

 
   Limanda al forn amb 

pastanaga i porro 
 

Macedònia 

 

15 
 

FESTIU 
LLIURE 

DISPOSICIÓ 

16 

Patates i bledes 

Pollastre rostit al forn 
amb xampinyons 

Iogurt 

17  
Mongetes seques 
sofregides amb 
tomàquet i ceba  
Limanda amb               

salsa de julivert  
Fruita 

 

18 

Crema de pastanaga 

Ous amb tomàquet         
al forn 

 
Fruita 

 

19 

Espirals a la napolitana 
 

  Lluç al forn amb enciam    
i blat de moro  

Macedònia 

22 

  Arròs amb salsa        
de pastanaga i ceba 
Seitons al forn amb           

enciam i olives 

Fruita 

23  

Sopa de verdures 
amb pistons 

Gall dindi rostit amb 
salsa de ceba 

 
Fruita 

 

24  

Mongeta verda,            
col i patata 

Peix carboner al forn 
amb pastanaga i blat de 

moro 

Iogurt 

25 DIA SENEGALÈS 

Maffe (daus de pollastre   

amb salsa de cacahuet i 
verdures amb arròs blanc) 

Saladu Awooka Ak Mango 
(amanida de mango, cítrics i 
alvocat amb suc de taronja) 

26 
Cigrons estofats     
amb carbassa 

Truita a la francesa i 
tomàquet amanit 

 
Macedònia 

 

     

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). 

Coordinació del servei: Marta López 

espaimigdialamarbella@gmail.com  

Supervisió del servei: Laia Grangé 

658.812.516 (10-17.30h) 

Administració (inscripcions, rebuts o devolucions): 

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

menjadors@viudinamic.org    

       

             

 

www.viudinamic.org 

 viu_dinamic 

 

mailto:espaimigdialamarbella@gmail.com


 Espai Migdia – Escola La Mar Bella 

FEBRER 2021 Menú VEGETARIÀ  

 

 

 

 

 

 

 

1  
   Mongeta verda,              
pastanaga i patata 

 
Tofu al forn  

amb salsa de ceba 
 

Fruita  

2 
Cigrons                    

estofats amb espinacs 
 

Truita a la francesa       
amb enciam i olives 

 
Fruita 

3 
Espaguetis                          

al pesto 
 

Salsitxa vegetal 
 amb enciam i cogombre         
 

Iogurt  

4 
Crema de                   
carbassa 

 
Daus de seità saltat 

amb xampinyons 
 

Fruita  

5 
Arròs a la cassola         

amb verdures 
 

Hamburguesa de quinoa 
amb pastanaga i enciam 

 
Macedònia 

8 
 

Llenties estofades 
 

  Amanida d’arròs, 
tomàquet, olives, enciam i 

blat de moro 
 

Fruita 

9 

Trinxat                            
de col i patata 

 
Seità al forn amb                 

enciam i cogombre    

Iogurt  

10 

Crema de carbassó          
i porro 

Mandonguilles vegetals                 
a la jardinera 

Fruita 

11  

   Cuscús amb verdures  
 

Truita de patates amb 
tomàquet amanit 

 
Fruita 

12  

 
Sopa de verdures amb 

arròs 
   Cigrons saltats amb all, 

pastanaga i porro  
 

Macedònia 

 

15 
 

FESTIU 
LLIURE 

DISPOSICIÓ 

16 

Patates i bledes 

Seità rostit al forn amb 
xampinyons 

Iogurt 

17  
Mongetes seques 
sofregides amb 
tomàquet i ceba  

Tofu amb               
salsa de julivert  

Fruita 
 

18 

Crema de pastanaga 

Ous amb tomàquet         
al forn 

 
Fruita 

 

19 

Espirals a la napolitana 
  Hamburguesa vegetal 
amb enciam i blat de 

moro  

Macedònia 

22 

  Arròs amb salsa        
de pastanaga i ceba 

Seità al forn amb           
enciam i olives 

Fruita 

23  

Sopa de verdures 
amb pistons 

Tofu amb salsa de 
ceba 

 
Fruita 

 

24  

Mongeta verda,            
col i patata 

Hamburguesa de quinoa 
amb pastanaga i blat de 

moro 

Iogurt 

25 DIA SENEGALÈS 

Maffe (daus de seità  amb 

salsa de cacahuet i 
verdures amb arròs blanc) 

Saladu Awooka Ak Mango 
(amanida de mango, cítrics i 
alvocat amb suc de taronja) 

26 
Cigrons estofats     
amb carbassa 

Truita a la francesa i 
tomàquet amanit 

 
Macedònia 

 

     

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). 

Coordinació del servei: Marta López 

espaimigdialamarbella@gmail.com  

Supervisió del servei: Laia Grangé 

658.812.516 (10-17.30h) 

Administració (inscripcions, rebuts o devolucions): 

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

menjadors@viudinamic.org    

       

             

 

www.viudinamic.org 

 viu_dinamic 

 

mailto:espaimigdialamarbella@gmail.com


 Espai Migdia – Escola La Mar Bella 

FEBRER 2021 Menú VEGÀ  

 

 

 

 

 

 

 

1  
   Mongeta verda,              
pastanaga i patata 

 
Tofu al forn  

amb salsa de ceba 
 

Fruita  

2 
Cigrons                    

estofats amb espinacs 
 

Tomàquet farcit  
d’arròs i carbassó 

 
Fruita 

3 
Espaguetis                          

al pesto 
 

Salsitxa vegetal 
 amb enciam i cogombre         
 

Iogurt de soja 

4 
Crema de                   
carbassa 

 
Daus de seità saltat 

amb xampinyons 
 

Fruita  

5 
Arròs a la cassola         

amb verdures 
 

Hamburguesa de quinoa 
amb pastanaga i enciam 

 
Macedònia 

8 
 

Llenties estofades 
 

  Amanida d’arròs, 
tomàquet, olives, enciam i 

blat de moro 
 

Fruita 

9 

Trinxat                            
de col i patata 

 
Seità al forn amb                 

enciam i cogombre    

Iogurt de soja 

10 

Crema de carbassó          
i porro 

Mandonguilles vegetals                 
a la jardinera 

Fruita 

11  

   Cuscús amb verdures  
 

Tofu saltat amb 
tomàquet i ceba  

 
Fruita 

12  

 
Sopa de verdures amb 

arròs 
   Cigrons saltats amb all, 

pastanaga i porro  
 

Macedònia 

 

15 
 

FESTIU 
LLIURE 

DISPOSICIÓ 

16 

Patates i bledes 

Seità rostit al forn amb 
xampinyons 

Iogurt de soja 

17  
Mongetes seques 
sofregides amb 
tomàquet i ceba  

Tofu amb               
salsa de julivert  

Fruita 
 

18 

Crema de pastanaga 

Salsitxa vegetal amb 
tomàquet  al forn 

 
Fruita 

 

19 

Espirals a la napolitana 
  Hamburguesa vegetal 
amb enciam i blat de 

moro  

Macedònia 

22 

  Arròs amb salsa        
de pastanaga i ceba 

Seità al forn amb           
enciam i olives 

Fruita 

23  

Sopa de verdures 
amb pistons 

Tofu amb salsa de 
ceba 

 
Fruita 

 

24  

Mongeta verda,            
col i patata 

Hamburguesa de quinoa 
amb pastanaga i blat de 

moro 

Iogurt de soja 

25 DIA SENEGALÈS 

Maffe (daus de seità  amb 

salsa de cacahuet i 
verdures amb arròs blanc) 

Saladu Awooka Ak Mango 
(amanida de mango, cítrics i 
alvocat amb suc de taronja) 

26 
Cigrons estofats     
amb carbassa 

Salsitxa vegetal i 
tomàquet amanit 

 
Macedònia 

 

     

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). 

Coordinació del servei: Marta López 

espaimigdialamarbella@gmail.com  

Supervisió del servei: Laia Grangé 

658.812.516 (10-17.30h) 

Administració (inscripcions, rebuts o devolucions): 

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

menjadors@viudinamic.org    

       

             

 

www.viudinamic.org 

 viu_dinamic 

 

mailto:espaimigdialamarbella@gmail.com


 Espai Migdia – Escola La Mar Bella 

FEBRER 2021 Menú NO LACTOSA   

 

 

 

 

 

 

 

1  
   Mongeta verda,              
pastanaga i patata 

 
Gall dindi al forn  

amb salsa de ceba 
 

Fruita  

2 
Cigrons                    

estofats amb espinacs 
 

Truita a la francesa       
amb enciam i olives 

 
Fruita 

3 
Espaguetis al pesto 

 
Lluç a l’all i  julivert al 

forn amb enciam i 
cogombre         

 
Iogurt de soja 

4 
Crema de carbassa 

Sense lactis 
Hamburguesa de 

pollastre amb 
xampinyons 

 
Fruita  

5 
Arròs a la cassola         

amb verdures 
 

Peix carboner al forn                 
amb pastanaga i enciam 

 
Macedònia 

8 
 

Llenties estofades 
 

 Pollastre a l’allet a la   
planxa amb enciam i olives  

 
Fruita 

9 

Trinxat                            
de col i patata 

 
Seitons al forn amb                 
enciam i cogombre    

Iogurt de soja 

10 

Crema de carbassó          
i porro sense lactis 

Mandonguilles                 
a la jardinera 

Fruita 

11  

   Cuscús amb verdures  
 

Truita de patates amb 
tomàquet amanit 

 
Fruita 

12  

 
Sopa de peix amb arròs 

 
   Limanda al forn amb 

pastanaga i porro 
 

Macedònia 

 

15 
 

FESTIU 
LLIURE 

DISPOSICIÓ 

16 

Patates i bledes 

Pollastre rostit al forn 
amb xampinyons 

Iogurt de soja 

17  
Mongetes seques 
sofregides amb 
tomàquet i ceba  
Limanda amb               

salsa de julivert  
Fruita 

 

18 

Crema de pastanaga 
sense lactis 

Ous amb tomàquet         

Fruita 

 

19 

Espirals a la napolitana 
 

  Lluç al forn amb enciam    
i blat de moro  

Macedònia 

22 

  Arròs amb salsa        
de pastanaga i ceba 
Seitons al forn amb           

enciam i olives 

Fruita 

23  

Sopa de verdures 
amb pistons 

Gall dindi rostit amb 
salsa de ceba 

 
Fruita 

 

24  

Mongeta verda,            
col i patata 

Peix carboner al forn 
amb pastanaga i blat de 

moro 

Iogurt de soja 

25 DIA SENEGALÈS 

Maffe (daus de pollastre   

amb salsa de cacahuet i 
verdures amb arròs blanc) 

Saladu Awooka Ak Mango 
(amanida de mango, cítrics i 
alvocat amb suc de taronja) 

26 
Cigrons estofats     
amb carbassa 

Truita a la francesa i 
tomàquet amanit 

 
Macedònia 

 

     

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). 

Coordinació del servei: Marta López 

espaimigdialamarbella@gmail.com  

Supervisió del servei: Laia Grangé 

658.812.516 (10-17.30h) 

Administració (inscripcions, rebuts o devolucions): 

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

menjadors@viudinamic.org    

       

             

 

www.viudinamic.org 

 viu_dinamic 

 

mailto:espaimigdialamarbella@gmail.com


 Espai Migdia – Escola La Mar Bella 

FEBRER 2021 Menú NO GLUTEN  

 

 

 

 

 

 

 

1  
   Mongeta verda,              
pastanaga i patata 

 
Gall dindi al forn  

amb salsa de ceba 
 

Fruita  

2 
Cigrons                    

estofats amb espinacs 
 

Truita a la francesa       
amb enciam i olives 

 
Fruita 

3 
Pasta sense gluten al 

pesto 
Lluç a l’all i  julivert al 

forn amb enciam i 
cogombre         

 
Iogurt 

4 
Crema de carbassa 

 
Hamburguesa de 

pollastre amb 
xampinyons 

 
Fruita  

5 
Arròs a la cassola         

amb verdures 
 

Peix carboner al forn                 
amb pastanaga i enciam 

 
Macedònia 

8 
 

Llenties estofades 
 

 Pollastre a l’allet a la   
planxa amb enciam i olives  

 
Fruita 

9 

Trinxat                            
de col i patata 

 
Seitons al forn amb                 
enciam i cogombre    

Iogurt 

10 

Crema de carbassó          
i porro 

Mandonguilles                 
a la jardinera 

Fruita 

11  

  Pasta sense gluten 
amb verdures  

Truita de patates amb 
tomàquet amanit 

 
Fruita 

12  

 
Sopa de peix amb arròs 

 
   Limanda al forn amb 

pastanaga i porro 
 

Macedònia 

 

15 
 

FESTIU 
LLIURE 

DISPOSICIÓ 

16 

Patates i bledes 

Pollastre rostit al forn 
amb xampinyons 

Iogurt 

17  
Mongetes seques 
sofregides amb 
tomàquet i ceba  
Limanda amb               

salsa de julivert  
Fruita 

 

18 

Crema de pastanaga 

Ous amb tomàquet         
al forn 

 
Fruita 

 

19 

Pasta sense gluten a la 
napolitana 

  Lluç al forn amb enciam    
i blat de moro  

Macedònia 

22 

  Arròs amb salsa        
de pastanaga i ceba 
Seitons al forn amb           

enciam i olives 

Fruita 

23  

Sopa de verdures i 
pasta sense gluten 
Gall dindi rostit amb 

salsa de ceba 
 

Fruita 
 

24  

Mongeta verda,            
col i patata 

Peix carboner al forn 
amb pastanaga i blat de 

moro 

Iogurt 

25 DIA SENEGALÈS 

Maffe (daus de pollastre   

amb salsa de cacahuet i 
verdures amb arròs blanc) 

Saladu Awooka Ak Mango 
(amanida de mango, cítrics i 
alvocat amb suc de taronja) 

26 
Cigrons estofats     
amb carbassa 

Truita a la francesa i 
tomàquet amanit 

 
Macedònia 

 

     

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). 

Coordinació del servei: Marta López 

espaimigdialamarbella@gmail.com  

Supervisió del servei: Laia Grangé 

658.812.516 (10-17.30h) 

Administració (inscripcions, rebuts o devolucions): 

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

menjadors@viudinamic.org    

       

             

 

www.viudinamic.org 

 viu_dinamic 

 

mailto:espaimigdialamarbella@gmail.com


 Espai Migdia – Escola La Mar Bella 

FEBRER 2021 Menú NO CARN  

 

 

 

 

 

 

 

1  
   Mongeta verda,              
pastanaga i patata 

 
Tofu al forn  

amb salsa de ceba 
 

Fruita  

2 
Cigrons                    

estofats amb espinacs 
 

Truita a la francesa       
amb enciam i olives 

 
Fruita 

3 
Espaguetis al pesto 

 
Lluç a l’all i  julivert al 

forn amb enciam i 
cogombre         

 
Iogurt 

4 
Crema de carbassa 

 
Daus de seità saltat 

amb xampinyons 
 
 

Fruita  

5 
Arròs a la cassola         

amb verdures 
 

Peix carboner al forn                 
amb pastanaga i enciam 

 
Macedònia 

8 
 

Llenties estofades 
 

   Amanida d’arròs, 
tomàquet, olives, enciam     

i blat de moro 
 

Fruita 

9 

Trinxat                            
de col i patata 

 
Seitons al forn amb                 
enciam i cogombre    

Iogurt 

10 

Crema de carbassó          
i porro 

Mandonguilles vegetals                
a la jardinera 

Fruita 

11  

   Cuscús amb verdures  
 

Truita de patates amb 
tomàquet amanit 

 
Fruita 

12  

 
Sopa de peix amb arròs 

 
   Limanda al forn amb 

pastanaga i porro 
 

Macedònia 

 

15 
 

FESTIU 
LLIURE 

DISPOSICIÓ 

16 

Patates i bledes 

Seità rostit al forn amb 
xampinyons 

Iogurt 

17  
Mongetes seques 
sofregides amb 
tomàquet i ceba  
Limanda amb               

salsa de julivert  
Fruita 

 

18 

Crema de pastanaga 

Ous amb tomàquet         
al forn 

 
Fruita 

 

19 

Espirals a la napolitana 
 

  Lluç al forn amb enciam    
i blat de moro  

Macedònia 

22 

  Arròs amb salsa        
de pastanaga i ceba 

Seità al forn amb           
enciam i olives 

Fruita 

23  

Sopa de verdures 
amb pistons 

Tofu amb salsa de 
ceba 

 
Fruita 

 

24  

Mongeta verda,            
col i patata 

Peix carboner al forn 
amb pastanaga i blat de 

moro 

Iogurt 

25 DIA SENEGALÈS 

Maffe (daus de seità   amb 

salsa de cacahuet i 
verdures amb arròs blanc) 

Saladu Awooka Ak Mango 
(amanida de mango, cítrics i 
alvocat amb suc de taronja) 

26 
Cigrons estofats     
amb carbassa 

Truita a la francesa i 
tomàquet amanit 

 
Macedònia 

 

     

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). 

Coordinació del servei: Marta López 

espaimigdialamarbella@gmail.com  

Supervisió del servei: Laia Grangé 

658.812.516 (10-17.30h) 

Administració (inscripcions, rebuts o devolucions): 

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

menjadors@viudinamic.org    

       

             

 

www.viudinamic.org 

 viu_dinamic 

 

mailto:espaimigdialamarbella@gmail.com


 Espai Migdia – Escola La Mar Bella 

FEBRER 2021 Menú NO PORC  

 

 

 

 

 

 

 

1  
   Mongeta verda,              
pastanaga i patata 

 
Gall dindi al forn  

amb salsa de ceba 
 

Fruita  

2 
Cigrons                    

estofats amb espinacs 
 

Truita a la francesa       
amb enciam i olives 

 
Fruita 

3 
Espaguetis al pesto 

 
Lluç a l’all i  julivert al 

forn amb enciam i 
cogombre         

 
Iogurt 

4 
Crema de carbassa 

 
Hamburguesa de 

pollastre amb 
xampinyons 

 
Fruita  

5 
Arròs a la cassola         

amb verdures 
 

Peix carboner al forn                 
amb pastanaga i enciam 

 
Macedònia 

8 
 

Llenties estofades 
 

 Pollastre a l’allet a la   
planxa amb enciam i olives  

 
Fruita 

9 

Trinxat                            
de col i patata 

 
Seitons al forn amb                 
enciam i cogombre    

Iogurt 

10 

Crema de carbassó          
i porro 

Mandonguilles vegetals                 
a la jardinera 

Fruita 

11  

   Cuscús amb verdures  
 

Truita de patates amb 
tomàquet amanit 

 
Fruita 

12  

 
Sopa de peix amb arròs 

 
   Limanda al forn amb 

pastanaga i porro 
 

Macedònia 

 

15 
 

FESTIU 
LLIURE 

DISPOSICIÓ 

16 

Patates i bledes 

Pollastre rostit al forn 
amb xampinyons 

Iogurt 

17  
Mongetes seques 
sofregides amb 
tomàquet i ceba  
Limanda amb               

salsa de julivert  
Fruita 

 

18 

Crema de pastanaga 

Ous amb tomàquet         
al forn 

 
Fruita 

 

19 

Espirals a la napolitana 
 

  Lluç al forn amb enciam    
i blat de moro  

Macedònia 

22 

  Arròs amb salsa        
de pastanaga i ceba 
Seitons al forn amb           

enciam i olives 

Fruita 

23  

Sopa de verdures 
amb pistons 

Gall dindi rostit amb 
salsa de ceba 

 
Fruita 

 

24  

Mongeta verda,            
col i patata 

Peix carboner al forn 
amb pastanaga i blat de 

moro 

Iogurt 

25 DIA SENEGALÈS 

Maffe (daus de pollastre   

amb salsa de cacahuet i 
verdures amb arròs blanc) 

Saladu Awooka Ak Mango 
(amanida de mango, cítrics i 
alvocat amb suc de taronja) 

26 
Cigrons estofats     
amb carbassa 

Truita a la francesa i 
tomàquet amanit 

 
Macedònia 

 

     

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). 

Coordinació del servei: Marta López 

espaimigdialamarbella@gmail.com  

Supervisió del servei: Laia Grangé 

658.812.516 (10-17.30h) 

Administració (inscripcions, rebuts o devolucions): 

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

menjadors@viudinamic.org    

       

             

 

www.viudinamic.org 

 viu_dinamic 

 

mailto:espaimigdialamarbella@gmail.com


 Espai Migdia – Escola La Mar Bella 

FEBRER 2021 Menú NO PEIX  

 

 

 

 

 

 

 

1  
   Mongeta verda,              
pastanaga i patata 

 
Gall dindi al forn  

amb salsa de ceba 
 

Fruita  

2 
Cigrons                    

estofats amb espinacs 
 

Truita a la francesa       
amb enciam i olives 

 
Fruita 

3 
Espaguetis al pesto 

 
Salsitxa vegetal 

amb enciam i cogombre 
 
 

Iogurt 

4 
Crema de carbassa 

 
Hamburguesa de 

pollastre amb 
xampinyons 

 
Fruita  

5 
Arròs a la cassola         

amb verdures 
 

Hamburguesa de quinoa 
amb pastanaga i enciam 

 
Macedònia 

8 
 

Llenties estofades 
 

 Pollastre a l’allet a la   
planxa amb enciam i olives  

 
Fruita 

9 

Trinxat                            
de col i patata 

 
Seità al forn amb                 

enciam i cogombre    

Iogurt 

10 

Crema de carbassó          
i porro 

Mandonguilles                 
a la jardinera 

Fruita 

11  

   Cuscús amb verdures  
 

Truita de patates amb 
tomàquet amanit 

 
Fruita 

12  

 
Sopa de verdures amb 

arròs 
   Cigrons saltats amb all, 

pastanaga i porro 
 

Macedònia 

 

15 
 

FESTIU 
LLIURE 

DISPOSICIÓ 

16 

Patates i bledes 

Pollastre rostit al forn 
amb xampinyons 

Iogurt 

17  
Mongetes seques 
sofregides amb 
tomàquet i ceba  

Tofu amb               
salsa de julivert  

Fruita 
 

18 

Crema de pastanaga 

Ous amb tomàquet         
al forn 

 
Fruita 

 

19 

Espirals a la napolitana 
 

  Hamburguesa vegetal 
amb enciam i blat de moro  

Macedònia 

22 

  Arròs amb salsa        
de pastanaga i ceba 

Seità al forn amb           
enciam i olives 

Fruita 

23  

Sopa de verdures 
amb pistons 

Gall dindi rostit amb 
salsa de ceba 

 
Fruita 

 

24  

Mongeta verda,            
col i patata 

Hamburguesa de quinoa 
amb pastanaga i blat de 

moro 

Iogurt 

25 DIA SENEGALÈS 

Maffe (daus de pollastre   

amb salsa de cacahuet i 
verdures amb arròs blanc) 

Saladu Awooka Ak Mango 
(amanida de mango, cítrics i 
alvocat amb suc de taronja) 

26 
Cigrons estofats     
amb carbassa 

Truita a la francesa i 
tomàquet amanit 

 
Macedònia 

 

     

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). 

Coordinació del servei: Marta López 

espaimigdialamarbella@gmail.com  

Supervisió del servei: Laia Grangé 

658.812.516 (10-17.30h) 

Administració (inscripcions, rebuts o devolucions): 

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

menjadors@viudinamic.org    
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