ESCOLA MARIA AUXILIADORA
SALESIANAS DE SEPULVEDA

Dimarts 12

Dimecres 13

Dijous 14

Divendres 15

Arròs amb sofregit de tomàquet
Croquetes de pollastre amb
amanida (enciam, blat de moro i

Macarrons bolonyesa (carn de

Cigrons estofats amb espinacs
Cuixa de pollastre al forn amb
patates al forn
Fruita del temps

Rodó de vedella amb xampinyons
Fruita del temps

olives)

Iogurt
I Per sopar suggerim………………..........
Pèsols amb patates
Truita francesa amb formatge i pernil dolç
Fruita del temps

vedella, tomàquet i formatge)

Lluç al forn amb all i julivert
amb amanida (enciam, blat de moro
i pastanaga)

Fruita del temps
..............................................
Crema de bledesGall dindi al forn amb
patates
Iogurt

Dilluns 18

Dimarts 19

Dimecres 20

Crema de verdures de
temporada
Canelons rossini
Fruita del temps

Sopa amb fideus
Bacallà arrebossat amb amanida

Amanida russa (patata, mongeta
verda, pastanaga, pèsols, tonyina i ou
dur)

I Per sopar suggerim……………….........
Wok d'arròs amb verdures
Truita d'espinacs amb amanida
Iogurt

Lunes x

Dilluns 25

(enciam, pastanaga i olives)

Iogurt
.............................................
Amanida tèbia amb carbassa i formatge
Bistec a la planxa amb hummus
Macedònia

Dijous 21
Espirals napolitana (tomàquet i
formatge ratllat)

Truita de patates i carbassó amb
amanida (enciam, blat de moro i
olives)

Fruita del temps

mongeta verda i pastanaga)

.............................................
Gaspatxo de síndria
Torrada de pa amb tomàquet i truita francesa
Gelat casolà de iogurt i fruita

Divendres 22
Llenties estofades amb arròs
Contracuixa de pollastre a la
planxa amb amanida (enciam, blat
de moro i tomàquet)

Fruita del temps
.............................................
Pa de sèsam amb hamburguesa de pollastre,
formatge, tomàquet i ruca
Iogurt

.............................................
Crema de llenties
Cuixa de pollastre al forn amb verdures
Iogurt

.............................................
Crema de carbassó
Peixet fregit amb amanida
Quallada

Dimarts 26

Dimecres 27

Dijous 28

Divendres 29

Crema de cigrons i porro
Llom arrebossat amb amanida

Sopa de l'àvia amb galets
Pollastre rostit amb herbes
aromàtiques i patates al forn
Fruita del temps

Espaguetis saltats amb verdures
(pebrot verd, pebrot vermell, pastanaga
i ceba)

Mongeta verda amb patata
Hamburguesa mixta a la planxa
amb cuscús saltat
Fruita del temps

Martes x

(enciam, tomàquet i olives)

Fruita del temps

FESTIU

Mandonguilles mixtes amb
sofregit de tomàquet
Fruita del temps

.............................................
Amanida verda completa
Llom arrebossat amb cuscús
Iogurt

Tricolor de verdures (patata,

.............................................
Lluç al forn amb verdures i patata
Iogurt
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.............................................
Amanida verda amb cogombre i alvocat
Croquetes casolanes de mill i verdures
Iogurt

Peix fresc segons mercat al forn
amb amanida (enciam, pastanaga i
olives)

Fruita del temps
.............................................
Pèsols amb patates
Truita francesa amb formatge i pernil dolç
Iogurt

.............................................
Meló amb pernil
Pizza casolana de verdures
Batut de fruita i iogurt casolà

Valors nutricionals del menú migdia/setmana de 3-8 anys: Primera setmana 584 kcal, HC 67g, Lip. 19.5g, Prot. 35g – Segona setmana 606 kcal, HC 70.2g, Lip.
20.9g, Prot. 34.2g – Tercera setmana 579 kcal, HC 66g, Lip. 19g, Prot. 36g. Valors nutricionals del menú migdia/setmana de 9-13 anys: Primera setmana 740
kcal, HC 80.5g, Lip. 26.4g, Prot. 45g – Segona setmana 767 kcal, HC 84g, Lip. 28g, Prot. 44.7g – Tercera setmana 737 kcal, HC 80g, Lip. 26g, Prot. 45.7g.

