
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1 2 3 4

Pera Mandarines Poma

7 8 9 10 11

Meló Iogurt de maduixa Taronja Poma Raïm

14 15 16 17 18

Pera Poma Meló Natilles Mandarines

21 22 23 24 25

Taronja Pera Plàtan Poma Llet amb galetes

28 29 30

Raïm Taronja Poma

* El menú inclou cada dia la seva ració de pa.
* Les fruites podran ser modificades segons la seva maduració i disponibilitat del mercat.

Sopa de galets

Minestra de verdura al 
forn (mongetes, 

xampinyons,  pastanaga)

Sopar:Sopar:

Sopar:

Llom arrebossat amb 
enciam i remolatxaFESTIU

Llenties estofades (carn 
magra i xoriç)

Espaguetis a la carbonara

Truita de pernil dolç amb 
enciam i pebrot vermell

Amanida catalana (fuet, 
catalana, formatge, 
enciam, olives....)

Mandonguilles a la 
jardinera (pèsol, pastanaga 

i pebrot)

Crema de carbassó i porro

Llom al forn amb salsa de 
nous

Sopar:

Els menús de CUINATS ROURA han estat revisats per la dietista Dra. Mor Mur 
Francesch (Nº Col. 2225) Tel: 972-207653

Sopar: Sopar: Sopar:

Puré de patata

Hamburguesa a la planxa 
amb enciam i tomàquet

Botifarra amb patates xips

Filet de panga al forn amb 
enciam i olives

Verdura al vapor 
(mongeta, pastanaga, 

brocoli)

Arròs amb salsa de 
tomàquet

Macarrons amb carn 
picada i salsa de tomàquet

Truita d'espinacs amb 
escarola i pebrot verd

Filet de lluç al forn amb 
enciam i pastanaga

Sopar:

Croquetes de pollastre 
amb enciam i pastanaga

Llom al forn amb salsa

Sopar:Sopar: Sopar:

Pizza

Sopar: Sopar:

Truita de patates amb 
enciam i tomàquet

Sopa de pistons Macarrons amb carn 
picada i salsa de tomàquet

Amanida russa (mongeta, 
pèsol, pastanaga) 

Pollastre al forn amb 
bolets saltejats

Sopar:

Sopa de peixMongetes seques

Filet de lluç al forn amb 
enciam i variants

Truita a la francesa amb 
enciam i ceba tendra

Macarrons amb carn 
picada i salsa de tomàquet

Arròs a la cassola
Verdura al vapor 
(mongeta, cols de 

Brussel·les)

Arròs amb salsa de 
tomàquet Sopa vegetal

Ous ferrats amb patates

Sopar:

Vedella guisada Salsitxes amb enciam i blat 
de moro

Sopar:

Sopar:

Filet de pollastre a la 
planxa amb llescat de ceba 

i tomàquet al forn

Patates guisades amb rap

Pollastre a la planxa amb 
enciam i remolatxa

Sopar:

Sopar:

Sopar: Sopar: Sopar: Sopar: Sopar:
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