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

              MENÚ ESCOLES TERRASSA GENER 2017

Amanida variada

DILLUNS 9 DIMARTS 10 DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 13

Truita francesaPollastre al forn Emperador a la planxaFilet de nero a la planxa
Fideus a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patata Sopa de peix amb pastaArròs amb salsa de tomàquet  

casolà

Dieta sense porc

Llentíes guisades amb verdures

Prèssec en almívar Iogurt Plàtan Taronja Poma
Patates fregides Enciam i pastanaga Enciam, blat de moro i sojaVerduretes de temporada

Minestra de verdures (patata, 
pèsols, pastanaga, mongeta tendra)

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes) Espirals amb salsa napolitanaArròs tres delícies (pastanaga, 

pèsols, truita) Crema de pastanaga

DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20

Enciam i pastanaga Enciam, tomàquet i blat de Amanida verda variadaEnciam, pastanaga i olives Enciam, blat de moro i soja
Truita de patata i ceba Bistec de pollastre al forn Hamburguesa de vedellaFilet de lluç Botifarra d'au a la planxa

Iogurt PlàtanMandarina Pinya en el seu suc
DILLUNS 23 DIMARTS 24 DIMECRES 25 DIJOUS 26 DIVENDRES 27

Sopa de brou vegetal amb pasta Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Llenties guisades (sofregit 
verduretes)

Filet de nero al forn Estofat de vedella Croquetes de bacallà Truita de carbassó Salsitxes de gall d'indi
Enciam, tomàquet i olives Enciam i pastanaga Enciam, cogombre i olives

Poma Iogurt Taronja Postres d'aniversari Plàtan

Tomàquet amanit Enciam i pipes
Mandarina Pera

Croquetes de bacallà

DILLUNS 30 DIMARTS 31
Arròs muntanya (sofregit, 

calamars) Crema de pastanaga i carbassa
Truita de pebrot Peix a la planxa

Enciam, remolatxa i blat de Assortit de bolets

Macarrons napolitana             
(salsa de tomàquet) Mongeta tendra i patata

Pera



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

              MENÚ ESCOLES TERRASSA GENER 2017

Amanida variada

DILLUNS 9 DIMARTS 10 DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 13

Truita francesaTruita de patata Emperador a la planxaFilet de nero planxa
Fideus a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patata Sopa de peix amb pastaArròs amb salsa de tomàquet  

casolà

Dieta sense carn

Llentíes guisades amb verdures

Prèssec en almívar Iogurt Plàtan Taronja

Croquetes de bacallà

Poma
Patates fregides Enciam i pastanaga Enciam, blat de moro i sojaVerduretes de temporada

DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20
Minestra de verdures (patata, 
pèsols, pastanaga, mongeta tendra)

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes) Espirals amb salsa napolitanaArròs tres delícies (pastanaga, 

pèsols, truita) Crema de pastanaga
DILLUNS 16 DIMARTS 17

Nero a la planxa Truita francesaFilet de lluç Lluç al forn
Enciam i pastanaga Enciam, tomàquet i blat de Amanida verda variadaEnciam, pastanaga i olives Enciam, blat de moro i soja

Truita de patata i ceba

Iogurt PlàtanMandarina Pinya en el seu suc
DILLUNS 23 DIMARTS 24 DIMECRES 25 DIJOUS 26 DIVENDRES 27

Pera

Sopa de brou vegetal amb pasta Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Llenties guisades (sofregit 
verduretes)

Filet de nero al forn Truita de patata i ceba Croquetes de bacallà Truita de carbassó Lluç al forn

Macarrons amb salsa de 
tomàquet Mongeta tendra i patata

Arròs muntanya (sofregit, 
calamars) Crema de pastanaga i carbassa

Enciam, tomàquet i olives Enciam i pastanaga Enciam, cogombre i olives
Poma Iogurt Taronja Postres d'aniversari Plàtan

Enciam, remolatxa i blat de Assortit de bolets

DILLUNS 30 DIMARTS 31

Tomàquet amanit Enciam i pipes
Mandarina Pera

Truita de pebrot Peix a la planxa



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

              MENÚ ESCOLES TERRASSA GENER 2017Dieta al·lèrgia al peix

Amanida variada

DILLUNS 9 DIMARTS 10 DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 13

Truita francesaPollastre al forn Llom a la planxaEstofat de porc
Fideus a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patata Sopa de brou amb pastaArròs amb salsa de tomàquet  

casolà Llentíes guisades amb xoriç

Prèssec en almívar Iogurt Plàtan Taronja Poma
Patates fregides Enciam i pastanaga Enciam, blat de moro i sojaVerduretes de temporada

Minestra de verdures (patata, 
pèsols, pastanaga, mongeta tendra)

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes) Espirals amb salsa napolitanaArròs tres delícies (pastanaga, 

pèsols, truita) Crema de pastanaga

DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20

Enciam i pastanaga Enciam, tomàquet i blat de Amanida verda variadaEnciam, pastanaga i olives Enciam, blat de moro i soja
Truita de patata i ceba Bistec de pollastre al forn Hamburguesa de vedellaLLom a la planxa Botifarra d'au a la planxa

Iogurt PlàtanMandarina Pinya en el seu suc
DILLUNS 23 DIMARTS 24 DIMECRES 25 DIJOUS 26 DIVENDRES 27

Sopa de brou amb pasta Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Llenties guisades (sofregit 
verduretes)

Filet de gall dindi a la planxa Estofat de vedella Fingers de pollastre Truita de carbassó Salsitxes de gall d'indi
Enciam, tomàquet i olives Enciam i pastanaga Enciam, cogombre i olives

Poma Iogurt Taronja Postres d'aniversari Plàtan

Tomàquet amanit Enciam i pipes
Mandarina Pera

Bistec de pollastre planxa

DILLUNS 30 DIMARTS 31
Arròs muntanya (sofregit i 

pollastre) Crema de pastanaga i carbassa
Truita de pebrot Llom planxa en el seu suc

Enciam, remolatxa i blat de Assortit de bolets

Macarrons bolonyesa ( carn 
picada mixta) Mongeta tendra i patata

Pera



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

Crema de pastanaga

DILLUNS 23 DIMARTS 24 DIMECRES 25

Filet de nero al forn Estofat de vedella Fingers de pollastre

Macarrons s/ou bolonyesa ( carn picada 
mixta)

Pera Iogurt

Minestra de verdures (patata, 
pèsols, pastanaga, mongeta tendra)

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes) Espirals s/ou amb salsa napolitanaArròs tres delícies (pastanaga, 

pèsols, pernil dolç)

Enciam, blat de moro i soja
Llom a la planxa

              MENÚ ESCOLES TERRASSA GENER 2017Dieta al·lèrgia l'ou

Amanida variada

DILLUNS 9 DIMARTS 10 DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 13

Llom planxaPollastre al forn Emperador a la planxaEstofat de porc
Fideus s/ou a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patata Sopa de peix amb pasta s/ouArròs amb salsa de tomàquet  

casolà Llentíes guisades amb xoriç

Prèssec en almívar Iogurt Plàtan Taronja

Fingers de peix

Poma
Patates fregides Enciam i pastanaga Enciam, blat de moro i sojaVerduretes de temporada

DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20

Bistec de pollastre al forn Hamburguesa de vedellaFilet de lluç Botifarra d'au a la planxa
Enciam i pastanaga Enciam, tomàquet i blat de Amanida verda variadaEnciam, pastanaga i olives

Mandarina Pera

Arròs muntanya (sofregit, 
calamars i pollastre) Crema de pastanaga i carbassa
Bistec de pollastre Llom planxa en el seu suc

Postres d'aniversari Plàtan

Tomàquet amanit Enciam i pipes

Filet de gall dindi a la planxa Salsitxes de gall d'indi
Enciam, tomàquet i olives Enciam i pastanaga Enciam, cogombre i olives

DILLUNS 30 DIMARTS 31
Poma Iogurt Taronja

Enciam, remolatxa i blat de Assortit de bolets

PlàtanMandarina Pinya en el seu suc

Sopa de brou amb pasta s/ou Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Llenties guisades (sofregit 
verduretes)Mongeta tendra i patata

DIJOUS 26 DIVENDRES 27



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

Crema de pastanaga

DILLUNS 23 DIMARTS 24 DIMECRES 25

Filet de nero al forn Estofat de vedella Fingers de pollastre

Macarrons S/G bolonyesa ( carn picada 
mixta)

Pera Iogurt

Minestra de verdures (patata, 
pèsols, pastanaga, mongeta tendra)

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes) Espirals S/G amb salsa napolitanaArròs tres delícies (pastanaga, 

pèsols, truita)

Enciam, blat de moro i soja
Truita de patata i ceba

              MENÚ ESCOLES TERRASSA GENER 2017Dieta intolerància al gluten

Amanida variada

DILLUNS 9 DIMARTS 10 DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 13

Truita francesaPollastre al forn Emperador a la planxaEstofat de porc
Fideus S/G a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patata Sopa de peix amb pasta S/GArròs amb salsa de tomàquet  

casolà Llentíes guisades amb xoriç

Prèssec en almívar Iogurt Plàtan Taronja

Fingers de peix

Poma
Patates fregides Enciam i pastanaga Enciam, blat de moro i sojaVerduretes de temporada

DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20

Bistec de pollastre al forn Hamburguesa de vedellaFilet de lluç Botifarra d'au a la planxa
Enciam i pastanaga Enciam, tomàquet i blat de Amanida verda variadaEnciam, pastanaga i olives

Mandarina Pera

Arròs muntanya (sofregit, 
calamars i pollastre) Crema de pastanaga i carbassa

Truita de pebrot Llom planxa en el seu suc

Postres d'aniversari Plàtan

Tomàquet amanit Enciam i pipes

Truita de carbassó Salsitxes de gall d'indi
Enciam, tomàquet i olives Enciam i pastanaga Enciam, cogombre i olives

DILLUNS 30 DIMARTS 31
Poma Iogurt Taronja

Enciam, remolatxa i blat de Assortit de bolets

PlàtanMandarina Pinya en el seu suc

Sopa de brou amb pasta S/G Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Llenties guisades (sofregit 
verduretes)Mongeta tendra i patata

DIJOUS 26 DIVENDRES 27



Dieta MULTI-AL.LÈRGICA (no PLV, ni gluten, ni fruits secs, ni ou, ni soja ni pèsols 

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

DILLUNS 30 DIMARTS 31

Mandarina Pera

Arròs muntanya (sofregit, calamars i 
pollastre) Crema de pastanaga i carbassa

Bistec de pollastre Llom planxa en el seu suc
Tomàquet amanit Enciam i pipes

Poma Iogurt de soja Taronja Postres d'aniversari Plàtan

Filet de gall dindi a la planxa Llom a la planxa
Enciam, remolatxa i blat de moro Assortit de bolets Enciam, tomàquet i olives Enciam i pastanaga Enciam, cogombre i olives

Filet de nero al forn Lluç al forn Fingers de pollastre

DILLUNS 23 DIMARTS 24 DIMECRES 25 DIJOUS 26 DIVENDRES 27
Macarrons S/G napolitana                 

(salsa de tomàquet) Mongeta tendra i patata Sopa de peix amb pasta S/G Arròs amb salsa de tomàquet  casolà Llenties guisades (sofregit verduretes)

Enciam i pastanaga Enciam, pastanaga i olives Enciam, tomàquet i blat de moro Amanida verda variada Enciam i blat de moro
Pera Mandarina Iogurt de soja Plàtan Pinya en el seu suc

Verdura tres colors (patata, mongeta i 
pastanaga) Arròs amb tomàquet Mongetes estofades (sofregit 

verduretes) Espirals S/G amb salsa napolitana Crema de pastanaga

Llom a la planxa Filet de lluç Bistec de pollastre al forn Filet de nero planxa Pollastre a la planxa

Prèssec en almívar Iogurt de soja Plàtan Taronja Poma
DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20

Peix planxa Estofat de porc Pollastre al forn Emperador a la planxa Llom planxa en el seu suc
Patates fregides Verduretes de temporada Enciam i pastanaga Enciam i blat de moro Amanida variada

DIVENDRES 13
Arròs amb salsa de tomàquet  

casolà Mongeta tendra i patata Sopa de peix amb pasta S/G Llentíes guisades amb xoriç Fideus S/G a la cassola 
(verduretes)

              MENU ESCOLES TERRASSA GENER 2017

DILLUNS 9 DIMARTS 10 DIMECRES 11 DIJOUS 12



Dieta intolerància a la lactosa, al préssec i al alpiste

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

DILLUNS 30 DIMARTS 31

Mandarina Pera

Arròs muntanya (sofregit, calamars i 
pollastre) Crema de pastanaga i carbassa

Truita de pebrot Llom planxa en el seu suc
Tomàquet amanit Enciam i pipes

Poma Iogurt sense lactosa Taronja Postres d'aniversari Plàtan

Truita de carbassó Salsitxes de gall d'indi
Enciam, remolatxa i blat de moro Assortit de bolets Enciam, tomàquet i olives Enciam i pastanaga Enciam, cogombre i olives

Filet de nero al forn Estofat de vedella Fingers de pollastre

DILLUNS 23 DIMARTS 24 DIMECRES 25 DIJOUS 26 DIVENDRES 27
Macarrons bolonyesa ( carn picada 

mixta) Mongeta tendra i patata Sopa de brou amb pasta Arròs amb salsa de tomàquet  casolà Llenties guisades (sofregit verduretes)

Enciam i pastanaga Enciam, pastanaga i olives Enciam, tomàquet i blat de moro Amanida verda variada Enciam, blat de moro i soja
Pera Mandarina Iogurt sense lactosa Plàtan Pinya en el seu suc

Minestra de verdures (patata, pèsols, 
pastanaga, mongeta tendra)

Arròs tres delícies (pastanaga, pèsols, 
truita)

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes) Espirals amb salsa napolitana Crema de pastanaga

Truita de patata i ceba Filet de lluç Bistec de pollastre al forn Hamburguesa de vedella Botifarra d'au a la planxa

Pera Iogurt sense lactosa Plàtan Taronja Poma
DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20

Fingers de peix Estofat de porc Pollastre al forn Emperador a la planxa Truita francesa
Patates fregides Verduretes de temporada Enciam i pastanaga Enciam, blat de moro i soja Amanida variada

DIVENDRES 13
Arròs amb salsa de tomàquet  casolà Mongeta tendra i patata Sopa de peix amb pasta Llentíes guisades amb xoriç Fideus a la cassola (verduretes)

              MENÚ ESCOLES TERRASSA GENER 2017

DILLUNS 9 DIMARTS 10 DIMECRES 11 DIJOUS 12



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

Crema de pastanaga

DILLUNS 23 DIMARTS 24 DIMECRES 25

Filet de nero al forn Estofat de vedella Fingers de pollastre

Macarrons bolonyesa ( carn picada 
mixta)

Pera Iogurt sense lactosa

Minestra de verdures (patata, pèsols, 
pastanaga, mongeta tendra)

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes) Espirals amb salsa napolitanaArròs tres delícies (pastanaga, pèsols, 

truita)

Enciam, blat de moro i soja

Truita de patata i ceba

              MENÚ ESCOLES TERRASSA GENER 2017Dieta intolerància a la lactosa

Amanida variada

DILLUNS 9 DIMARTS 10 DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 13

Truita francesaPollastre al forn Emperador a la planxaEstofat de porc
Fideus a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patata Sopa de peix amb pastaArròs amb salsa de tomàquet  casolà Llentíes guisades amb xoriç

Prèssec en almívar Iogurt sense lactosa Plàtan Taronja

Fingers de peix

Poma
Patates fregides Enciam i pastanaga Enciam, blat de moro i sojaVerduretes de temporada

DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20

Bistec de pollastre al forn Hamburguesa de vedellaFilet de lluç Botifarra d'au a la planxa

Enciam i pastanaga Enciam, tomàquet i blat de moro Amanida verda variadaEnciam, pastanaga i olives

Mandarina Pera

Arròs muntanya (sofregit, calamars i 
pollastre) Crema de pastanaga i carbassa

Truita de pebrot Llom planxa en el seu suc

Postres d'aniversari Plàtan

Tomàquet amanit Enciam i pipes

Truita de carbassó Salsitxes de gall d'indi
Enciam, tomàquet i olives Enciam i pastanaga Enciam, cogombre i olives

DILLUNS 30 DIMARTS 31
Poma Iogurt sense lactosa Taronja

Enciam, remolatxa i blat de moro Assortit de bolets

PlàtanMandarina Pinya en el seu suc

Sopa de brou amb pasta Arròs amb salsa de tomàquet  casolà Llenties guisades (sofregit verduretes)Mongeta tendra i patata
DIJOUS 26 DIVENDRES 27



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

DIJOUS 26 DIVENDRES 27

DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20

Pera Iogurt de soja PlàtanMandarina Pinya en el seu suc
Enciam i pastanaga Enciam, tomàquet i blat de moro Amanida verda variadaEnciam, pastanaga i olives

DIMECRES 25

Poma Iogurt de soja Taronja

Filet de nero al forn Estofat de gall dindi Fingers de pollastre

Postres d'aniversari Plàtan
Enciam, remolatxa i blat de moro Assortit de bolets Enciam, tomàquet i olives Enciam i pastanaga Enciam, cogombre i olives

Truita de carbassó Salsitxes de gall d'indi

Macarrons napolitana                  
(salsa de tomàquet) Mongeta tendra i patata Sopa de peix amb pasta Arròs amb salsa de tomàquet  casolà Llenties guisades (sofregit verduretes)

Enciam, blat de moro i soja

Espirals amb salsa napolitana

Enciam i pastanaga Enciam, blat de moro i soja

Arròs tres delícies (pastanaga, pèsols, 
truita) Crema de pastanaga

Verduretes de temporada
Taronja PomaPlàtan

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes)

Bistec de pollastre al forn Truita francesaFilet de lluç Botifarra d'au a la planxa

Truita francesaPollastre al forn Emperador a la planxa
Amanida variada

              MENU ESCOLES TERRASSA GENER 2017Dieta al.lèrgia al PLV
DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 13

Fideus a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patata Sopa de peix amb pasta Llentíes guisades amb xoriç

Arròs muntanya (sofregit, calamars i 
pollastre) Crema de pastanaga i carbassa

Fingers de peix

DILLUNS 9 DIMARTS 10
Arròs amb salsa de tomàquet  casolà

Prèssec en almívar Iogurt de soja

Minestra de verdures (patata, pèsols, 
pastanaga, mongeta tendra)

Estofat de porc
Patates fregides

Truita de patata i ceba

DILLUNS 30 DIMARTS 31

DILLUNS 23 DIMARTS 24

Truita de pebrot Llom planxa en el seu suc
Tomàquet amanit Enciam i pipes

Mandarina Pera



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

DILLUNS 30 DIMARTS 31

Mandarina Pera

Arròs muntanya (sofregit, calamars i 
pollastre) Crema de pastanaga i carbassa

Truita de pebrot Llom planxa en el seu suc
Tomàquet amanit Enciam i pipes

Poma Iogurt de soja Taronja Postres d'aniversari Plàtan

Truita de carbassó Salsitxes de gall d'indi
Enciam, remolatxa i blat de moro Assortit de bolets Enciam, tomàquet i olives Enciam i pastanaga Enciam, cogombre i olives

Filet de nero al forn Estofat de gall dindi Fingers de pollastre

DILLUNS 23 DIMARTS 24 DIMECRES 25 DIJOUS 26 DIVENDRES 27
Macarrons napolitana                  

(salsa de tomàquet) Mongeta tendra i patata Sopa de peix amb pasta Arròs amb salsa de tomàquet  casolà Llenties guisades (sofregit verduretes)

Enciam i pastanaga Enciam, pastanaga i olives Enciam, tomàquet i blat de moro Amanida verda variada Enciam, blat de moro i soja
Pera Mandarina Iogurt de soja Plàtan Pinya en el seu suc

Minestra de verdures (patata, pèsols, 
pastanaga, mongeta tendra)

Arròs tres delícies (pastanaga, pèsols, 
truita)

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes) Espirals amb salsa napolitana Crema de pastanaga

Truita de patata i ceba Filet de lluç Bistec de pollastre al forn Truita francesa Botifarra d'au a la planxa

Prèssec en almívar Iogurt de soja Plàtan Taronja Poma
DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20

Fingers de peix Estofat de porc Pollastre al forn Emperador a la planxa Truita francesa
Patates fregides Verduretes de temporada Enciam i pastanaga Enciam, blat de moro i soja Amanida variada

DIVENDRES 13
Arròs amb salsa de tomàquet  casolà Mongeta tendra i patata Sopa de peix amb pasta Llentíes guisades amb xoriç Fideus a la cassola (verduretes)

DIJOUS 12

              MENU ESCOLES TERRASSA GENER 2017Dieta al.lèrgia al PLV i a la vedella
DILLUNS 9 DIMARTS 10 DIMECRES 11



Dieta multi-al·lèrgica (sense soja, ni síndria, ni meló, ni kiwi ni fruits secs, )

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

DILLUNS 30 DIMARTS 31

Mandarina Pera

Arròs muntanya (sofregit, calamars i 
pollastre) Crema de pastanaga i carbassa

Truita de pebrot Llom planxa en el seu suc
Tomàquet amanit Enciam i pipes

Poma Iogurt Taronja Postres d'aniversari Plàtan

Truita de carbassó Llom a la planxa
Enciam, remolatxa i blat de moro Assortit de bolets Enciam, tomàquet i olives Enciam i pastanaga Enciam, cogombre i olives

Filet de nero al forn Estofat de vedella Fingers de pollastre

DILLUNS 23 DIMARTS 24 DIMECRES 25 DIJOUS 26 DIVENDRES 27
Macarrons bolonyesa ( carn picada 

mixta) Mongeta tendra i patata Sopa de brou amb pasta Arròs amb salsa de tomàquet  casolà Llenties guisades (sofregit verduretes)

Enciam i pastanaga Enciam, pastanaga i olives Enciam, tomàquet i blat de moro Amanida verda variada Enciam i blat de moro
Pera Mandarina Iogurt Plàtan Pinya en el seu suc

Minestra de verdures (patata, pèsols, 
pastanaga, mongeta tendra)

Arròs tres delícies (pastanaga, pèsols, 
truita)

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes) Espirals amb salsa napolitana Crema de pastanaga

Truita de patata i ceba Filet de lluç Bistec de pollastre al forn Hamburguesa de vedella Bistec de vedella a la planxa

Prèssec en almívar Iogurt Plàtan Taronja Poma
DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20

Fingers de tonyina Estofat de porc Pollastre al forn Emperador a la planxa Truita francesa
Patates fregides Verduretes de temporada Enciam i pastanaga Enciam i blat de moro Amanida variada

DIVENDRES 13
Arròs amb salsa de tomàquet  casolà Mongeta tendra i patata Sopa de peix amb pasta Llentíes guisades amb xoriç Fideus a la cassola (verduretes)

              MENU ESCOLES TERRASSA GENER 2017

DILLUNS 9 DIMARTS 10 DIMECRES 11 DIJOUS 12



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

Poma Iogurt Taronja Postres d'aniversari Plàtan
Enciam, remolatxa i blat de moro Assortit de bolets Enciam, tomàquet i olives Enciam i pastanaga Enciam, cogombre i olives

Filet de nero al forn Estofat de vedella Fingers de pollastre Truita de carbassó Salsitxes de gall d'indi

Macarrons bolonyesa ( carn picada 
mixta) Mongeta tendra i patata Sopa de brou amb pasta Arròs amb salsa de tomàquet  casolà Llenties guisades (sofregit verduretes)

DILLUNS 23 DIMARTS 24 DIMECRES 25 DIJOUS 26 DIVENDRES 27
Pera Iogurt PlàtanMandarina Pinya en el seu suc

Enciam i pastanaga Enciam, tomàquet i blat de moro Amanida verda variadaEnciam, pastanaga i olives Enciam, blat de moro i soja

Espirals amb salsa napolitanaArròs tres delícies (pastanaga, pèsols, 
truita) Crema de pastanaga

Truita de patata i ceba Bistec de pollastre al forn Hamburguesa de vedellaFilet de lluç Botifarra d'au a la planxa

Taronja Poma
DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20

Truita francesaPollastre al forn Emperador a la planxaEstofat de porc
Patates fregides Enciam i pastanaga Enciam, blat de moro i sojaVerduretes de temporada Amanida variada

DIJOUS 12 DIVENDRES 13
Fideus a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patata Sopa de peix amb pasta Llentíes guisades amb xoriç

              MENU ESCOLES TERRASSA GENER 2017Dieta al·lèrgia als fruits secs

DILLUNS 30 DIMARTS 31
Arròs muntanya (sofregit, calamars i 

pollastre) Crema de pastanaga i carbassa

Fingers de tonyina

DILLUNS 9 DIMARTS 10 DIMECRES 11
Arròs amb salsa de tomàquet  casolà

Prèssec en almívar Iogurt Plàtan

Minestra de verdures (patata, pèsols, 
pastanaga, mongeta tendra)

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes)

Truita de pebrot Llom planxa en el seu suc
Tomàquet amanit Enciam i pipes

Mandarina Pera



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

DIJOUS 26 DIVENDRES 27

DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20

Pera Iogurt PlàtanMandarina Pinya en el seu suc
Enciam i pastanaga Enciam, tomàquet i blat de moro Amanida verda variadaEnciam, pastanaga i olives

DIMECRES 25

Poma Iogurt Taronja

Filet de nero al forn Estofat de vedella Fingers de pollastre

Postres d'aniversari Plàtan
Enciam, remolatxa i blat de moro Assortit de bolets Enciam, tomàquet i olives Enciam i pastanaga Enciam, cogombre i olives

Filet de gall dindi a la planxa Salsitxes de gall d'indi

Macarrons S/G bolonyesa ( carn picada 
mixta) Mongeta tendra i patata Sopa de brou amb pasta S/G Arròs amb salsa de tomàquet  casolà Llenties guisades (sofregit verduretes)

Enciam, blat de moro i soja

Espirals S/G amb salsa napolitana

Enciam i pastanaga Enciam, blat de moro i soja

Arròs tres delícies (pastanaga, pèsols, 
pernil dolç) Crema de pastanaga

Verduretes de temporada
Taronja PomaPlàtan

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes)

Bistec de pollastre al forn Hamburguesa de vedellaFilet de lluç Botifarra d'au a la planxa

Llom a la planxaPollastre al forn Emperador a la planxa
Amanida variada

              MENU ESCOLES TERRASSA GENER 2017Dieta intolerància al gluten i al.lèrgia a l'ou
DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 13

Fideus S/G a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patata Sopa de peix amb pasta S/G Llentíes guisades amb xoriç

Arròs muntanya (sofregit, calamars i 
pollastre) Crema de pastanaga i carbassa

Fingers de peix

DILLUNS 9 DIMARTS 10
Arròs amb salsa de tomàquet  casolà

Prèssec en almívar Iogurt

Minestra de verdures (patata, pèsols, 
pastanaga, mongeta tendra)

Estofat de porc
Patates fregides

Llom a la planxa

DILLUNS 30 DIMARTS 31

DILLUNS 23 DIMARTS 24

Bistec de pollastre Llom planxa en el seu suc
Tomàquet amanit Enciam i pipes

Mandarina Pera



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

DIJOUS 26 DIVENDRES 27

DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20

Pera Iogurt sense lactosa PlàtanMandarina Pinya en el seu suc
Enciam i pastanaga Enciam, tomàquet i blat de moro Amanida verda variadaEnciam, pastanaga i olives

DIMECRES 25

Poma Iogurt sense lactosa Taronja

Filet de nero al forn Estofat de vedella Fingers de pollastre

Postres d'aniversari Plàtan
Enciam, remolatxa i blat de moro Assortit de bolets Enciam, tomàquet i olives Enciam i pastanaga Enciam, cogombre i olives

Truita de carbassó Salsitxes de gall d'indi

Macarrons S/G bolonyesa ( carn picada 
mixta) Mongeta tendra i patata Sopa de brou amb pasta S/G Arròs amb salsa de tomàquet  casolà Llenties guisades (sofregit verduretes)

Enciam, blat de moro i soja

Espirals S/G amb salsa napolitana

Enciam i pastanaga Enciam, blat de moro i soja

Arròs tres delícies (pastanaga, pèsols, 
truita) Crema de pastanaga

Verduretes de temporada
Taronja PomaPlàtan

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes)

Bistec de pollastre al forn Hamburguesa de vedellaFilet de lluç Botifarra d'au a la planxa

Truita francesaPollastre al forn Emperador a la planxa
Amanida variada

              MENU ESCOLES TERRASSA GENER 2017Dieta intolerància al gluten i a la lactosa
DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 13

Fideus S/G a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patata Sopa de peix amb pasta S/G Llentíes guisades amb xoriç

Arròs muntanya (sofregit, calamars i 
pollastre) Crema de pastanaga i carbassa

Fingers de peix

DILLUNS 9 DIMARTS 10
Arròs amb salsa de tomàquet  casolà

Prèssec en almívar Iogurt sense lactosa

Minestra de verdures (patata, pèsols, 
pastanaga, mongeta tendra)

Estofat de porc
Patates fregides

Truita de patata i ceba

DILLUNS 30 DIMARTS 31

DILLUNS 23 DIMARTS 24

Truita de pebrot Llom planxa en el seu suc
Tomàquet amanit Enciam i pipes

Mandarina Pera



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

DIJOUS 26 DIVENDRES 27

DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20

Pera Iogurt de soja PlàtanMandarina Pinya en el seu suc
Enciam i pastanaga Enciam, tomàquet i blat de moro Amanida verda variadaEnciam, pastanaga i olives

DIMECRES 25

Poma Iogurt de soja Taronja

Filet de nero al forn Estofat de gall dindi Fingers de pollastre

Postres d'aniversari Plàtan
Enciam, remolatxa i blat de moro Assortit de bolets Enciam, tomàquet i olives Enciam i pastanaga Enciam, cogombre i olives

Truita de carbassó Salsitxes de gall d'indi

Macarrons S/G napolitana (salsa de 
tomàquet) Mongeta tendra i patata Sopa de peix amb pasta S/G Arròs amb salsa de tomàquet  casolà Llenties guisades (sofregit verduretes)

Enciam, blat de moro i soja

Espirals S/G amb salsa napolitana

Enciam i pastanaga Enciam, blat de moro i soja

Arròs tres delícies (pastanaga, pèsols, 
truita) Crema de pastanaga

Verduretes de temporada
Taronja PomaPlàtan

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes)

Bistec de pollastre al forn Truita francesaFilet de lluç Botifarra d'au a la planxa

Truita francesaPollastre al forn Emperador a la planxa
Amanida variada

              MENU ESCOLES TERRASSA GENER 2017Dieta intolerància al gluten i al PLV
DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 13

Fideus S/G a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patata Sopa de peix amb pasta S/G Llentíes guisades amb xoriç

Arròs muntanya (sofregit, calamars i 
pollastre) Crema de pastanaga i carbassa

Fingers de peix

DILLUNS 9 DIMARTS 10
Arròs amb salsa de tomàquet  casolà

Prèssec en almívar Iogurt de soja

Minestra de verdures (patata, pèsols, 
pastanaga, mongeta tendra)

Estofat de porc
Patates fregides

Truita de patata i ceba

DILLUNS 30 DIMARTS 31

DILLUNS 23 DIMARTS 24

Truita de pebrot Llom planxa en el seu suc
Tomàquet amanit Enciam i pipes

Mandarina Pera



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

DIJOUS 26 DIVENDRES 27

DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20

Iogurt natural Iogurt natural Iogurt naturalIogurt natural Iogurt natural
Enciam i pastanaga Enciam, tomàquet i blat de moro Amanida verda variadaEnciam, pastanaga i olives

DIMECRES 25

Iogurt natural Iogurt natural Iogurt natural

Filet de nero al forn Estofat de gall dindi Croquetes de rostit

Postres d'aniversari Plàtan
Enciam, remolatxa i blat de moro Assortit de bolets Enciam, tomàquet i olives Enciam i pastanaga Enciam, cogombre i olives

Truita de carbassó Salsitxes de gall d'indi

Macarrons napolitana (salsa de 
tomàquet) Mongeta tendra i patata Sopa de brou amb pasta Arròs amb salsa de tomàquet  casolà Llenties guisades (sofregit verduretes)

Enciam, blat de moro i soja

Espirals amb salsa napolitana

Enciam i pastanaga Enciam, blat de moro i soja

Arròs tres delícies (pastanaga, pèsols, 
truita) Crema de pastanaga

Verduretes de temporada
Iogurt natural Iogurt naturalIogurt natural

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes)

Bistec de pollastre al forn Truita francesaFilet de lluç Botifarra d'au a la planxa

Truita francesaPollastre al forn Emperador a la planxa
Amanida variada

              MENU ESCOLES TERRASSA GENER 2017Dieta sense vedella ni fruita
DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 13

Fideus a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patata Sopa de peix amb pasta Llentíes guisades amb xoriç

Arròs muntanya (sofregit, calamars i 
pollastre) Crema de pastanaga i carbassa

Croquetes de bacallà

DILLUNS 9 DIMARTS 10
Arròs amb salsa de tomàquet  casolà

Iogurt natural Iogurt natural

Minestra de verdures (patata, pèsols, 
pastanaga, mongeta tendra)

Estofat de porc
Patates fregides

Truita de patata i ceba

DILLUNS 30 DIMARTS 31

DILLUNS 23 DIMARTS 24

Truita de pebrot Llom planxa en el seu suc
Tomàquet amanit Enciam i pipes

Iogurt natural Iogurt natural



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

              MENU ESCOLES TERRASSA GENER 2017Dieta hipocalòrica

Amanida variada

DILLUNS 9 DIMARTS 10 DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 13

Truita francesaPollastre al forn Emperador a la planxaLlom a la planxa

1/2 ració Fideus a la cassola 
(verduretes)Mongeta tendra i patata Sopa de peix amb pasta1/2 ració Arròs amb salsa de 

tomàquet  casolà Llentíes guisades amb verdures

Prèssec en almívar Iogurt Plàtan Taronja Poma
Amanida verda Enciam i pastanaga Enciam, blat de moro i sojaVerduretes de temporada

Minestra de verdures (patata, pèsols, 
pastanaga, mongeta tendra)

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes)

1/2 ració Espirals amb salsa 
napolitana

1/2 ració Arròs tres delícies 
(pastanaga, pèsols, truita) Crema de pastanaga

DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20

Enciam i pastanaga Enciam, tomàquet i blat de moro Amanida verda variadaEnciam i pastanaga Enciam, blat de moro i soja

Truita francesa Bistec de pollastre al forn Hamburguesa de vedellaFilet de lluç Botifarra d'au a la planxa

Iogurt PlàtanMandarina Pinya en el seu suc
DILLUNS 23 DIMARTS 24 DIMECRES 25 DIJOUS 26 DIVENDRES 27

Sopa de brou amb pasta 1/2 ració Arròs amb salsa de 
tomàquet  casolà Llenties guisades (sofregit verduretes)

Filet de nero al forn Vedella planxa Pollastre planxa Truita francesa Salsitxes de gall d'indi
Enciam i tomàquet Enciam i pastanaga Enciam i cogombre

Poma Làctic desnatat Taronja Macedònia de fruita natural Plàtan

Tomàquet amanit Enciam i pipes
Mandarina Pera

Peix planxa

DILLUNS 30 DIMARTS 31
Arròs muntanya (sofregit, calamars i 

pollastre) Crema de pastanaga i carbassa
Truita de pebrot Llom planxa en el seu suc

Enciam, remolatxa i blat de moro Assortit de bolets

1/2 ració Macarrons napolitana 
(salsa de tomàquet) Mongeta tendra i patata

Pera



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

Crema de pastanaga

DILLUNS 23 DIMARTS 24 DIMECRES 25

Filet de nero al forn Estofat de vedella Croquetes de rostit

Macarrons bolonyesa ( carn picada 
mixta (72223))

Pera Iogurt

Verdura tres colors (patata, pastanaga 
i mongeta) Patates estofades (sofregit verduretes) Espirals amb salsa napolitanaArròs tres delícies (pastanaga, pernil, 

truita)

Enciam i blat de moro

Truita de patata i ceba

              MENU ESCOLES TERRASSA GENER 2017Dieta sense llegums

Amanida variada

DILLUNS 9 DIMARTS 10 DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 13

Truita francesaPollastre al forn Emperador a la planxaEstofat de porc
Fideus a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patata Sopa de peix amb pastaArròs amb salsa de tomàquet  casolà Patates amb verdures

Prèssec en almívar Iogurt Plàtan Taronja

Croquetes de bacallà

Poma
Patates fregides Enciam i pastanaga Enciam i blat de moroVerduretes de temporada

DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20

Bistec de pollastre al forn Hamburguesa de vedellaFilet de lluç Filet de gall dindi a la planxa

Enciam i pastanaga Enciam, tomàquet i blat de moro Amanida verda variadaEnciam, pastanaga i olives

Mandarina Pera

Arròs muntanya (sofregit, calamars i 
pollastre) Crema de pastanaga i carbassa

Truita de pebrot Llom planxa en el seu suc

Postres d'aniversari Plàtan

Tomàquet amanit Enciam i pipes

Truita de carbassó Salsitxes de gall d'indi
Enciam, tomàquet i olives Enciam i pastanaga Enciam, cogombre i olives

DILLUNS 30 DIMARTS 31
Poma Iogurt Taronja

Enciam, remolatxa i blat de moro Assortit de bolets

PlàtanMandarina Pinya en el seu suc

Sopa de brou amb pasta Arròs amb salsa de tomàquet  casolà Patates guisades (sofregit verduretes)Mongeta tendra i patata
DIJOUS 26 DIVENDRES 27



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

DILLUNS 30 DIMARTS 31

Mandarina Pera

Arròs muntanya (sofregit, calamars i 
pollastre) Crema de pastanaga i carbassa

Truita de pebrot Llom planxa en el seu suc
Tomàquet amanit Enciam i pipes

Poma Iogurt Pera Postres d'aniversari Plàtan

Truita de carbassó Salsitxes de gall d'indi
Enciam i remolatxa Assortit de bolets Enciam, tomàquet i olives Enciam i pastanaga Enciam i cogombre 
Filet de nero al forn Estofat de vedella Croquetes de rostit

DILLUNS 23 DIMARTS 24 DIMECRES 25 DIJOUS 26 DIVENDRES 27
Macarrons bolonyesa ( carn picada 

mixta) Mongeta tendra i patata Sopa de brou amb pasta Arròs amb salsa de tomàquet  casolà Patates guisades (sofregit verduretes)

Enciam i pastanaga Enciam i olives Enciam i tomàquet Amanida verda variada Enciam i poma
Pera Mandarina Iogurt Plàtan Pinya en el seu suc

Verdura tres colors (patata, pastanaga 
i mongeta)

Arròs tres delícies (pastanaga, pernil, 
truita) Patates estofades (sofregit verduretes) Espirals amb salsa napolitana Crema de pastanaga

Truita de patata i ceba Filet de lluç Bistec de pollastre al forn Hamburguesa de vedella Filet de gall dindi a la planxa

Prèssec en almívar Iogurt Plàtan Pera Poma
DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20

Croquetes de bacallà Estofat de porc Pollastre al forn Emperador a la planxa Truita francesa
Patates fregides Verduretes de temporada Enciam i pastanaga Enciam i tomàquet Amanida variada

DIVENDRES 13
Arròs amb salsa de tomàquet  casolà Mongeta tendra i patata Sopa de peix amb pasta Patates amb verdures Fideus a la cassola (verduretes)

DIJOUS 12

              MENU ESCOLES TERRASSA GENER 2017Dieta sense llegums ni taronja
DILLUNS 9 DIMARTS 10 DIMECRES 11



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

Bistec de pollastre al forn Hamburguesa de vedella

Crema de pastanaga i carbassa

Enciam i pastanaga Enciam, cogombre i olives

Enciam, tomàquet i blat de moro Amanida verda variada

Sopa de brou amb pasta s/ou Arròs amb salsa de tomàquet  casolà Patates guisades (sofregit verduretes)

Postres d'aniversari Plàtan

Filet de lluç a la planxa Salsitxes de gall d'indi

Iogurt Plàtan

Fingers de pollastre
Enciam, tomàquet i olives

Taronja

Pinya en el seu suc
DILLUNS 23 DIMARTS 24 DIMECRES 25 DIJOUS 26 DIVENDRES 27

Filet de gall dindi a la planxa

Enciam, pastanaga i olives Enciam i blat de moro

Llom a la planxaPollastre al forn Emperador a la planxa
Amanida variada

Arròs tres delícies (pastanaga, pernil, 
blat de moro) Crema de pastanaga

DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20

Enciam i pastanaga Enciam i blat de moroVerduretes de temporada

Espirals s/ou amb salsa napolitana

Taronja Poma

DIJOUS 12 DIVENDRES 13
Fideus s/ou a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patata Sopa de peix amb pasta (s/ou) Patates amb verdures

              MENU ESCOLES TERRASSA GENER 2017Dieta sense llegums ni ou
DILLUNS 9 DIMARTS 10 DIMECRES 11

Arròs amb salsa de tomàquet  casolà

Tomàquet amanit Enciam i pipes

Prèssec en almívar Iogurt Plàtan

Verdura tres colors (patata, pastanaga i 
mongeta) Patates estofades (sofregit verduretes)

Filet de lluç

Mandarina

Bistec de pollastre planxa Llom planxa en el seu suc

DILLUNS 30 DIMARTS 31

Enciam, remolatxa i blat de moro Assortit de bolets

Arròs muntanya (sofregit, calamars i 
pollastre)

Mandarina Pera

Fingers de peix

Filet de nero al forn Estofat de vedella

Poma Iogurt

DILLUNS 16 DIMARTS 17

Llom a la planxa

Pera

Macarrons s/ou bolonyesa ( carn picada 
mixta) Mongeta tendra i patata

Enciam i pastanaga

Estofat de porc
Patates fregides


