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L'empresa SERHS vetlla per la utilització de productes de proximitat i ecològics sempre que sigui possible.

               MENÚ  SENSE PORC  (TERRASSA)   OCTUBRE 2016

• Tots els àpats estan acompanyats amb aigua i pa.
• S'utilitza oli d'oliva per amanir i cuinar.
• La fruita podrà variar de dia segons la 

maduració de la mateixa.

Amanida d'arròs (pastanaga,
pèsols, blat de moro i truita)Filet lluç al fornTomàquet provençal al fornMeló

Crema de verduretes Pollastre a la planxa
Enciam, pera i pipesPlàtan

Espaguetis amb xampinyonsi formatge ratllatTruita de carbassóEnciam i pastanagaPoma

Mongeta tendra amb tomàquet i saltejat de baconRostit de vedella al fornPatates xipsKiwi

Cigrons estofatsPollastre al fornVarietat d'enciams ( iceberg –
escarola-enciam roma -bleda vermella)Gelat

Fideuà a la marinera
(sofregit, nero, calamar)Croquetes de bacallàEnciam, pastanaga i cogombrePoma

Llenties estofadesTruita de patata i cebaEnciam, tomàquet i blat de moroPiña al seu suc

Arròs amb verduretes
(pastanaga, pèsols, carxofes, pebrot)Filet d’emperador al fornVarietat d'enciams Poma

Arròs amb salsa de tomàquetFilet de nero al forn                   amb ceba i pebrotPera

Minestra de verdures  (patates, 
pèsols, pastanaga, mongeta tendra)Bistec d’au al fornAmanida variadaSíndria

Vichyssoise
(crema de porros i patata)Estofat de vedellaa la jardinera                 

(ceba, mongeta, pastanaga)Gelat

Macarrons natpolitana
(salsa de tomàquet casolana)Cordon bleu de gall d'indiEnciam pinya i pipesMeló

Mongeta tendra i patataHamburguesa de vedella a la planxaAmb amanidaTaronja

Amanida de llegums              
(cigrons, mongetes, tomàquet,olives)Truita de carbassóEnciam, cogombre i olivesPlàtan

Amanida de pasta (Llacets,                                                                    
tonyina, blat de moro, palets de cranc)Hamburguesa de vedella planxaEnciam, pastanaga i                   blat de moroTaronja

Arròs amb salsa                        de tomàquetFilet de lluç al fornEnciam, cogombre i pomaPera

Cigrons guisats                                                                 
(ceba, tomàquet, pastanaga )Truita francesaEnciam, tomàquet i olivesKiwi

Crema de carbassa i pastanagaCanelons de tonyina gratinats amb beixameli formatgeAmanida verdaPlatan

Patates estofades amb carxofes i calamarsPernilets de pollastre            Enciam i pastanagaIogurt llet nostra
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L'empresa SERHS vetlla per la utilització de productes de proximitat i ecològics sempre que sigui possible.

               MENÚ SENSE CARN (TERRASSA)   OCTUBRE 2016

• Tots els àpats estan acompanyats amb aigua i pa.
• S'utilitza oli d'oliva per amanir i cuinar.
• La fruita podrà variar de dia segons la 

maduració de la mateixa.

Amanida d'arròs (pastanaga,
pèsols, blat de moro i truita)Filet lluç al fornTomàquet provençal al fornMeló

Crema de verduretes Croquetes de bacallàEnciam, pera i pipesPlàtan

Espaguetis amb xampinyonsi formatge ratllatTruita de carbassóEnciam i pastanagaPoma

Mongeta tendra amb tomàquet i saltejat de baconLluç al fornPatates xipsKiwi

Cigrons estofatsTruita patataVarietat d'enciams ( iceberg –
escarola-enciam roma -bleda vermella)Gelat

Fideuà a la marinera
(sofregit, nero, calamar)Croquetes de bacallàEnciam, pastanaga i cogombrePoma

Llenties estofadesTruita de patata i cebaEnciam, tomàquet i blat de moroPiña al seu suc

Arròs amb verduretes
(pastanaga, pèsols, carxofes, pebrot)Filet d’emperador al fornVarietat d'enciams Poma

Arròs amb salsa de tomàquetFilet de nero al forn                   amb ceba i pebrotPera

Minestra de verdures  (patates, 
pèsols, pastanaga, mongeta tendra)Lluç al fornAmanida variadaSíndria

Vichyssoise
(crema de porros i patata)Nero al forn

(ceba, mongeta, pastanaga)Gelat

Macarrons natpolitana
(salsa de tomàquet casolana)Croquetes de bacallàEnciam pinya i pipesMeló

Mongeta tendra i patataMandonguilles
(carn picada de porc i vedella)amb xampinyonsTaronja

Amanida de llegums              
(cigrons, mongetes, tomàquet,olives)Truita de carbassóEnciam, cogombre i olivesPlàtan

Amanida de pasta (Llacets,                                                                    
tonyina, blat de moro, palets de cranc)Lluç al fornEnciam, pastanaga i                   blat de moroTaronja

Arròs amb salsa                        de tomàquetFilet de nero al fornEnciam, cogombre i pomaPera

Cigrons guisats Truita francesaEnciam, tomàquet i olivesKiwi

Crema de carbassa i pastanagaCanelons de tonyina gratinats amb beixameli formatgeAmanida verdaPlatan

Patates estofades amb carxofes i calamarsLluç al fornEnciam i pastanagaIogurt llet nostra
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L'empresa SERHS vetlla per la utilització de productes de proximitat i ecològics sempre que sigui possible.

               MENÚ SENSE PEIX (TERRASSA)   OCTUBRE 2016

• Tots els àpats estan acompanyats amb aigua i pa.
• S'utilitza oli d'oliva per amanir i cuinar.
• La fruita podrà variar de dia segons la 

maduració de la mateixa.

Amanida d'arròs (pastanaga,
pèsols, blat de moro i truita)Pollastre al fornTomàquet provençal al fornMeló

Crema de verduretes Botifarra a la planxa
(carn de porc)Enciam, pera i pipesPlàtan

Espaguetis amb xampinyonsi formatge ratllatTruita de carbassóEnciam i pastanagaPoma

Mongeta tendra amb tomàquet i saltejat de baconRostit de vedella al fornPatates xipsKiwi

Cigrons estofats amb costella 
(sofregit de verdures,             magra de porc)Pollastre al fornVarietat d'enciams ( iceberg –

escarola-enciam roma -bleda vermella)Gelat

Fideuà amb verduretesFingers de pollastreEnciam, pastanaga i cogombrePoma

Llenties Riojana          
(Sofregit de ceba, pebrot i xoriç)Truita de patata i cebaEnciam, tomàquet i blat de moroPiña al seu suc

Arròs amb verduretes
(pastanaga, pèsols, carxofes, pebrot)Bistec de pollastre al fornVarietat d'enciams Poma

Arròs amb salsa de tomàquetGall d`indi amb sanfainaPera
Minestra de verdures  (patates, 

pèsols, pastanaga, mongeta tendra)Cap de llom fornejatAmanida variadaSíndria

Vichyssoise
(crema de porros i patata)Estofat de vedellaa la jardinera                 

(ceba, mongeta, pastanaga)Gelat

Macarrons natpolitana
(salsa de tomàquet casolana)Cordon bleu de gall d'indiEnciam pinya i pipesMeló

Mongeta tendra i patataMandonguilles
(carn picada de porc i vedella)amb xampinyonsTaronja

Amanida de llegums              
(cigrons, mongetes, tomàquet,olives)Truita de carbassóEnciam, cogombre i olivesPlàtan

Amanida de pasta (Llacets,                                                                    
tonyina, blat de moro)Hamburguesa de vedella planxaEnciam, pastanaga i                   blat de moroTaronja

Arròs amb salsa                        de tomàquetPollastre al fornEnciam, cogombre i pomaPera

Cigrons guisats amb xoriç                                                                 
(ceba, tomàquet, pastanaga )Truita francesaEnciam, tomàquet i olivesKiwi

Crema de carbassa i pastanagaLlom a la planxa Amb amanidaPlatan
Patates estofades amb carxofesPernilets de pollastre            Enciam i pastanagaIogurt llet nostra
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1 FESTIU DE LLIURE DISPOSICIÓ

L'empresa SERHS vetlla per la utilització de productes de proximitat i ecològics sempre que sigui possible.

               MENÚ  SENSE OU (TERRASSA)   OCTUBRE 2016

• Tots els àpats estan acompanyats amb aigua i pa.
• S'utilitza oli d'oliva per amanir i cuinar.
• La fruita podrà variar de dia segons la 

maduració de la mateixa.

Amanida d'arròs (pastanaga,
pèsols, blat de moro i truita)Filet lluç al fornTomàquet provençal al fornMeló

Crema de verduretes Botifarra a la planxa
(carn de porc)Enciam, pera i pipesPlàtan

Espaguetis amb xampinyonsi formatge ratllatLluç al fornEnciam i pastanagaPoma

Mongeta tendra amb tomàquet i saltejat de baconRostit de vedella al fornPatates xipsKiwi

Cigrons estofats amb costella 
(sofregit de verdures,             magra de porc)Pollastre al fornVarietat d'enciams ( iceberg –

escarola-enciam roma -bleda vermella)Gelat

Fideuà a la marinera
(sofregit, nero, calamar)Fingers de pollastreEnciam, pastanaga i cogombrePoma

Llenties guisades amb arròsPollastre a la planxaEnciam, tomàquet i blat de moroPiña al seu suc

Arròs amb verduretes
(pastanaga, pèsols, carxofes, pebrot)Filet d’emperador al fornVarietat d'enciams Poma

Arròs amb salsa de tomàquetFilet de nero al forn                   amb ceba i pebrotPera

Minestra de verdures  (patates, 
pèsols, pastanaga, mongeta tendra)Cap de llom fornejatAmanida variadaSíndria

Vichyssoise
(crema de porros i patata)Estofat de vedellaa la jardinera                 

(ceba, mongeta, pastanaga)Gelat

Macarrons natpolitana
(salsa de tomàquet casolana)Pollastre a la planxaEnciam pinya i pipesMeló

Mongeta tendra i patataMandonguilles
(carn picada de porc i vedella)amb xampinyonsTaronja

Amanida de llegums              
(cigrons, mongetes, tomàquet,olives)Peix al fornEnciam, cogombre i olivesPlàtan

Amanida de pasta (Llacets,                                                                    
tonyina, blat de moro)Hamburguesa de vedella planxaEnciam, pastanaga i                   blat de moroTaronja

Arròs amb salsa                        de tomàquetFilet de lluç al fornEnciam, cogombre i pomaPera

Cigrons estofatsLlom a la planxaEnciam, tomàquet i olivesKiwi

Crema de carbassa i pastanagaFilet de nero a la planxaAmanida verdaPlatan
Patates estofades amb carxofes i calamarsPernilets de pollastre            Enciam i pastanagaIogurt llet nostra
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1 FESTIU DE LLIURE DISPOSICIÓ

L'empresa SERHS vetlla per la utilització de productes de proximitat i ecològics sempre que sigui possible.

               MENÚ SENSE GLUTEN(TERRASSA)   OCTUBRE 2016

• Tots els àpats estan acompanyats amb aigua i pa.
• S'utilitza oli d'oliva per amanir i cuinar.
• La fruita podrà variar de dia segons la 

maduració de la mateixa.

Amanida d'arròs (pastanaga,
pèsols, blat de moro i truita)Filet lluç al fornTomàquet provençal al fornMeló

Crema de verduretes Botifarra a la planxa
(carn de porc)Enciam, pera i pipesPlàtan

Espaguetis amb xampinyonsi formatge ratllatTruita de carbassóEnciam i pastanagaPoma

Mongeta tendra amb tomàquet i saltejat de baconRostit de vedella al fornPatates xipsKiwi

Cigrons estofats amb costella 
(sofregit de verdures,             magra de porc)Pollastre al fornVarietat d'enciams ( iceberg –

escarola-enciam roma -bleda vermella)Gelat

Fideus s/gluten a la marinera (sofregit, musclos, calamar)Fingers de pollastreEnciam, pastanaga i cogombreFruita

Llenties Riojana          
(Sofregit de ceba, pebrot)Truita de patata i cebaEnciam, tomàquet i blat de moroPiña al seu suc

Arròs amb verduretes
(pastanaga, pèsols, carxofes, pebrot)Filet d’emperador al fornVarietat d'enciams Poma

Arròs amb salsa de tomàquetFilet de nero al forn                   amb ceba i pebrotPera

Minestra de verdures  (patates, 
pèsols, pastanaga, mongeta tendra)Cap de llom fornejatAmanida variadaSíndria

Vichyssoise
(crema de porros i patata)Estofat de vedellaa la jardinera                 

(ceba, mongeta, pastanaga)Gelat

Macarrons s/ou napolitana (salsa tomàquet)Gall d’indi arrebossat a/ féculaEnciam, pinya i pipesLàctic

Mongeta tendra i patataMandonguilles
(carn picada de porc i vedella)amb xampinyonsTaronja

Amanida de llegums              
(cigrons, mongetes, tomàquet,olives)Truita de carbassóEnciam, cogombre i olivesPlàtan

Amanida de pasta (Llacets,                                                                    
tonyina, blat de moro)Hamburguesa de vedella planxaEnciam, pastanaga i                   blat de moroTaronja

Arròs amb salsa                        de tomàquetFilet de lluç al fornEnciam, cogombre i pomaPera

Cigrons guisats Truita francesaEnciam, tomàquet i olivesKiwi

Crema de carbassa i pastanagaLlom a la planxa Amb amanidaPlatan
Patates estofades amb carxofes i calamarsPernilets de pollastre            Enciam i pastanagaIogurt llet nostra
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1 FESTIU DE LLIURE DISPOSICIÓ

L'empresa SERHS vetlla per la utilització de productes de proximitat i ecològics sempre que sigui possible.

               MENÚ SENSE LACTOSA(TERRASSA)   OCTUBRE 2016

• Tots els àpats estan acompanyats amb aigua i pa.
• S'utilitza oli d'oliva per amanir i cuinar.
• La fruita podrà variar de dia segons la 

maduració de la mateixa.

Amanida d'arròs (pastanaga,
pèsols, blat de moro i truita)Filet lluç al fornTomàquet provençal al fornMeló

Crema de verduretes Botifarra a la planxa
(carn de porc)Enciam, pera i pipesPlàtan

Espaguetis amb xampinyonsi formatge ratllatTruita de carbassóEnciam i pastanagaPoma

Mongeta tendra amb tomàquet i saltejat de baconRostit de vedella al fornPatates xipsKiwi

Cigrons estofats amb costella 
(sofregit de verdures,             magra de porc)Pollastre al fornVarietat d'enciams ( iceberg –

escarola-enciam roma -bleda vermella)Gelat sense lactosa

Fideuà a la marinera
(sofregit, nero, calamar)Fingers de pollastreEnciam, pastanaga i cogombrePoma

Llenties estofadesTruita de patata i cebaEnciam, tomàquet i blat de moroPiña al seu suc

Arròs amb verduretes
(pastanaga, pèsols, carxofes, pebrot)Filet d’emperador al fornVarietat d'enciams Poma

Arròs amb salsa de tomàquetFilet de nero al forn                   amb ceba i pebrotPera

Minestra de verdures  (patates, 
pèsols, pastanaga, mongeta tendra)Cap de llom fornejatAmanida variadaSíndria

Vichyssoise
(crema de porros i patata)Estofat de vedellaa la jardinera                 

(ceba, mongeta, pastanaga)Gelat sense lactosa

Macarrons natpolitana
(salsa de tomàquet casolana)Pollastre arrebossatEnciam pinya i pipesMeló

Mongeta tendra i patataMandonguilles
(carn picada de porc i vedella)amb xampinyonsTaronja

Amanida de llegums              
(cigrons, mongetes, tomàquet,olives)Truita de carbassóEnciam, cogombre i olivesPlàtan

Amanida de pasta (Llacets,                                                                    
tonyina, blat de moro)Hamburguesa de vedella planxaEnciam, pastanaga i                   blat de moroTaronja

Arròs amb salsa                        de tomàquetFilet de lluç al fornEnciam, cogombre i pomaPera

Cigrons guisats )Truita francesaEnciam, tomàquet i olivesKiwi

Crema de carbassa i pastanagaLlom a la planxaAmanida verdaPlatan
Patates estofades amb carxofes i calamarsPernilets de pollastre            Enciam i pastanagaIogurt de lactosa
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1 FESTIU DE LLIURE DISPOSICIÓ

L'empresa SERHS vetlla per la utilització de productes de proximitat i ecològics sempre que sigui possible.

               MENÚ SENSE PROTEINA LLET VACA(TERRASSA)   OCTUBRE 2016

• Tots els àpats estan acompanyats amb aigua i pa.
• S'utilitza oli d'oliva per amanir i cuinar.
• La fruita podrà variar de dia segons la 

maduració de la mateixa.

Amanida d'arròs (pastanaga,
pèsols, blat de moro i truita)Filet lluç al fornTomàquet provençal al fornMeló

Crema de verduretes Botifarra a la planxa
(carn de porc)Enciam, pera i pipesPlàtan

Espaguetis amb xampinyonsi formatge ratllatTruita de carbassóEnciam i pastanagaPoma

Mongeta tendra amb tomàquet i saltejat de baconRostit de vedella al fornPatates xipsKiwi

Cigrons estofatsPollastre al fornVarietat d'enciams ( iceberg –
escarola-enciam roma -bleda vermella)Gelat sense lactosa

Fideuà a la marinera
(sofregit, nero, calamar)Fingers de pollastreEnciam, pastanaga i cogombrePoma

Llenties estofadesTruita de patata i cebaEnciam, tomàquet i blat de moroPiña al seu suc

Arròs amb verduretes
(pastanaga, pèsols, carxofes, pebrot)Filet d’emperador al fornVarietat d'enciams Poma

Arròs amb salsa de tomàquetFilet de nero al forn                   amb ceba i pebrotPera

Minestra de verdures  (patates, 
pèsols, pastanaga, mongeta tendra)Cap de llom fornejatAmanida variadaSíndria

Vichyssoise
(crema de porros i patata)Estofat de vedellaa la jardinera                 

(ceba, mongeta, pastanaga)Gelat sense lactosa

Macarrons natpolitana
(salsa de tomàquet casolana)Pollastre arrebossatEnciam pinya i pipesMeló

Mongeta tendra i patataMandonguilles
(carn picada de porc i vedella)amb xampinyonsTaronja

Amanida de llegums              
(cigrons, mongetes, tomàquet,olives)Truita de carbassóEnciam, cogombre i olivesPlàtan

Amanida de pasta (Llacets,                                                                    
tonyina, blat de moro)Hamburguesa de vedella planxaEnciam, pastanaga i                   blat de moroTaronja

Arròs amb salsa                        de tomàquetFilet de lluç al fornEnciam, cogombre i pomaPera

Cigrons guisats )Truita francesaEnciam, tomàquet i olivesKiwi

Crema de carbassa i pastanagaLlom a la planxaAmanida verdaPlatan
Patates estofades amb carxofes i calamarsPernilets de pollastre            Enciam i pastanagaIogurt de lactosa
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L'empresa SERHS vetlla per la utilització de productes de proximitat i ecològics sempre que sigui possible.

               MENÚ HIPOCALÒRIC TERRASSA   OCTUBRE 2016

• Tots els àpats estan acompanyats amb aigua i pa.
• S'utilitza oli d'oliva per amanir i cuinar.
• La fruita podrà variar de dia segons la 

maduració de la mateixa.

Amanida d'arròs (pastanaga,
pèsols, blat de moro i truita)Filet lluç al fornTomàquet provençal al fornMeló

Crema de verduretes Botifarra a la planxa
(carn de porc)Enciam, pera i pipesPlàtan

Espaguetis amb oli d`olivaTruita de carbassóEnciam i pastanagaPoma

Mongeta tendra amb patataRostit de vedella al fornAmb amanidaKiwi

Cigrons amb verduresPollastre al fornVarietat d'enciams ( iceberg –
escarola-enciam roma -bleda vermella)Gelat

Fideuà a la marinera
(sofregit, nero, calamar)Pollastre a la planxaEnciam, pastanaga i cogombrePoma

Llenties guisades amb arròsTruita francesaEnciam, tomàquet i blat de moroPiña al seu suc

Arròs amb verduretes
(pastanaga, pèsols, carxofes, pebrot)Filet d’emperador al fornVarietat d'enciams Poma

Arròs amb verduresFilet de nero al forn                   amb ceba i pebrotPera

Minestra de verdures  (patates, 
pèsols, pastanaga, mongeta tendra)Cap de llom fornejatAmanida variadaSíndria

Vichyssoise
(crema de porros i patata)Estofat de vedellaa la jardinera                 

(ceba, mongeta, pastanaga)Gelat

Macarrons napolitana
(salsa de tomàquet casolana)Pollastre a la planxaEnciam pinya i pipesMeló

Mongeta tendra i patataMandonguilles
(carn picada de porc i vedella)amb xampinyonsTaronja

Amanida de llegums              
(cigrons, mongetes, tomàquet,olives)Truita francesaEnciam, cogombre i olivesPlàtan

Amanida de pasta (Llacets,                                                                    
tonyina, blat de moro, palets de cranc)Hamburguesa de vedella planxaEnciam, pastanaga i                   blat de moroTaronja

Arròs amb salsa                        de tomàquetFilet de lluç al fornEnciam, cogombre i pomaPera

Cigrons amb verduretesTruita francesaEnciam, tomàquet i olivesKiwi

Crema de carbassa i pastanagaLlom a la planxaAmanida verdaPlatan
Patates estofades amb carxofes i calamarsPernilets de pollastre            Enciam i pastanagaIogurt llet nostra
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L'empresa SERHS vetlla per la utilització de productes de proximitat i ecològics sempre que sigui possible.

               MENÚ  SENSE LLEGUMS (TERRASSA)   OCTUBRE 2016

• Tots els àpats estan acompanyats amb aigua i pa.
• S'utilitza oli d'oliva per amanir i cuinar.
• La fruita podrà variar de dia segons la 

maduració de la mateixa.

Amanida d'arròs (pastanaga, blat de 
moro i truita)Filet lluç al fornTomàquet provençal al fornMeló

Crema de verduretes Botifarra a la planxa
(carn de porc)Enciam, pera i pipesPlàtan

Espaguetis amb xampinyonsi formatge ratllatTruita de carbassóEnciam i pastanagaPoma

Mongeta tendra amb tomàquet i saltejat de baconRostit de vedella al fornPatates xipsKiwi

Sopa d`arròsPollastre al fornVarietat d'enciams ( iceberg –
escarola-enciam roma -bleda vermella)Gelat

Fideuà a la marinera
(sofregit, nero, calamar)Croquetes de rostitEnciam, pastanaga i cogombrePoma

Crema de carbasò
(Sofregit de ceba, pebrot i xoriç)Truita de patata i cebaEnciam, tomàquet i blat de moroPiña al seu suc

Arròs amb verduretes
(pastanaga, carxofes, pebrot)Filet d’emperador al fornVarietat d'enciams Poma

Arròs amb salsa de tomàquetFilet de nero al forn                   amb ceba i pebrotPera

Minestra de verdures  (patates, 
pastanaga, mongeta tendra)Cap de llom fornejatAmanida variadaSíndria

Vichyssoise
(crema de porros i patata)Estofat de vedellaa la jardinera                 

(ceba, mongeta, pastanaga)Gelat

Macarrons natpolitana
(salsa de tomàquet casolana)Cordon bleu de gall d'indiEnciam pinya i pipesMeló

Mongeta tendra i patataMandonguilles
(carn picada de porc i vedella)amb xampinyonsTaronja

Arròs saltatTruita de carbassóEnciam, cogombre i olivesPlàtan

Amanida de pasta (Llacets,                                                                    
tonyina, blat de moro, palets de cranc)Hamburguesa de vedella planxaEnciam, pastanaga i                   blat de moroTaronja

Arròs amb salsa                        de tomàquetFilet de lluç al fornEnciam, cogombre i pomaPera

Mongeta tendra amb patataTruita francesaEnciam, tomàquet i olivesKiwi

Crema de carbassa i pastanagaCanelons de carn (porc i vedella) gratinats amb beixameli formatgeAmanida verdaPlatan

Patates estofades amb carxofes i calamarsPernilets de pollastre            Enciam i pastanagaIogurt llet nostra


