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FESTIU 
 

 

06 
Macarrons amb tomàquet 

Filet de gall dindi en salsa amb enciam i 
olives 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

07 
Empedrat de mongetes 

Truita de pernil dolç sense gluten sense 
lactosa 

Enciam i tomàquet 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

08 
Coliflor amb all i oli 
Bacallà a l’andalusa 

Patates fregides 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

09 
Sopa d’au amb estrelles 

Botifarra sense gluten, lactosa ni ou a la 
planxa 

Tomàquet i olives 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

12 
Arròs amb salsa de tomàquet 

Truita francesa casolana 
Enciam i olives 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

13 
Cigrons amb oli d’oliva 

Seitons a l`andalusa 
Enciam i blat de moro 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

14 
Mongetes tendres amb patates al vapor 

Contracuixa de pollastre al forn  
Enciam i tomàquet 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 
 

15 
Tallarines amb tomàquet i espinacs 

Hamburguesa sense gluten, lactosa ni ou a la 
planxa 

Ceba brasejada 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

16 
Col amb patates saltejada 

Filet de lluç a la planxa 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Iogurt de soja 
 

19 
Crema de verdures de temporada 

Magra de porc a la planxa 
Enciam i blat de moro 

Pa blanc/integral i Iogurt de soja 
 

20 
Empedrat de cigrons 

Pit de gall dindi al forn 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

21 
Paella mixta 

Truita francesa casolana 
Enciam i tomàquet 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

22 
Verdura tricolor a l'oli d'all 

Gall de Sant Pere a l'andalusa 
Enciam i olives 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

23 
Llenties estofades 

Filet de lluç a la planxa 
Carbassó rostit 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 
 

26 
Minestra de verdures saltejades 

Salsitxes d'au sense gluten, lactosa ni ou a la 
planxa 

Rodes de tomàquet i olives negres 
Pa blanc/integral i Fruita fresca 

 

27 
Arròs amb salsa de tomàquet 

Pit de pollastre al forn 
Enciam i pastanaga 

Pa blanc/integral i Iogurt de soja 
 

28 
Amanida d'estiu amb mongeta tendra amb 

patates i ou dur picat 
Estofat de vedella 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 

29 
Macarrons amb tomàquet 

Truita de patata i ceba 
Enciam i olives 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
 
 

30 
Llenties estofades 

Lluç al forn amb all i julivert 
Enciam i tomàquet 

Pa blanc/integral i Fruita fresca 
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