
AQUEST MES  PREPAREM EL CARNESTOLTES!!

L'empresa SERHS vetlla per la utilització de productes de proximitat i ecològics sempre que sigui possible.
No utilitzar brous deshidratats, en pastilla, en pols, etc.

Pera

LLIURE DISPOSICIÓ Truita de patata i ceba

Enciam, pastanaga i cogombre

DILLUNS 27 DIMARTS 28

Espirals amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

 DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i 
ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!

Enciam i pastanaga Varietat d'enciam Enciam, tomàquet  i olives Enciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i soja Verduretes de temporada

Plàtan Iogurt   Kiwi MelóMelóMelóMeló Pastís d'aniversari

Sopa de brou casolà amb pasta Mongeta tendra i patata Fideus a la cassola (verduretes)
Arròs amb salsa de                             Arròs amb salsa de                             Arròs amb salsa de                             Arròs amb salsa de                             
tomàquet  casolàtomàquet  casolàtomàquet  casolàtomàquet  casolà

Crema de llegums amb crostonets 
de pa

Escalopa de pollastre Salsitxes a la provençal (orenga) Llom a la planxa Truita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ou Rostit de vedella 

Taronja Pera Iogurt   Plàtan Poma

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24

Cordon bleu de gall dindi Truita de patata i ceba Lluç a la planxa Pollastre al forn Hamburguesa a la planxa

Enciam, tomàquet i olives Enciam, soja i pastanaga Enciam, cogombre i pipes Xips Enciam, blat de moro i remolatxa

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

Verdura tres colors (Pèsols, 
mongeta, patata i pastanaga)

Llenties guisades (sofregit 
verduretes)

Macarrons amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

Crema de carbassó Arròs amb xampinyons

Enciam, pastanaga i tomàquet Enciam, olives i soja Enciam, pipes i pastanaga Assortit de bolets Enciam i blat de moro

Plàtan Iogurt Pera Pinya en el seu suc Poma

Espaguettis amb salsa beixamel i 
formatge ratllat

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes)

Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Sopa de brou casolà i pasta Mongeta tendra i patata

Filet de nero  al forn Pollastre rostit Truita de carbassó Mandonguilles de vedella  guisades Escalopa de porc

Iogurt Poma Pera

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10

Bacallà al forn amb salsa verda Salsitxes d'au a la planxa Escalopa de vedella

Pèsols i ceba Enciam, tomàquet i blat de moro Enciam, olives i pastanaga

MENÚS ESCOLES TERRASSA FEBRER 2017

Dieta al·lèrgia al marisc, no calamar, no sípia
DIMECRES 1 DIJOUS 2 DIVENDRES 3

Espirals estil italià                        
(salsa tomàquet casolà)

Cigrons amb espinacs Col i patata al vapor



Dieta baixa en FODMAPs i Fructosa

AQUEST MES  PREPAREM EL CARNESTOLTES:

L'empresa SERHS vetlla per la utilització de productes de proximitat i ecològics sempre que sigui possible.
* Mirar quadre aliments permesos (alternativas)

Plàtan

 DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i 
ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!

LLIURE DISPOSICIÓ Truita francesa

Enciam, pastanaga i cogombre

DILLUNS 27 DIMARTS 28

Espirals S/G amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet sense all ni 

ceba i orenga)

Enciam i pastanaga Varietat d'enciam Enciam, tomàquet i olives Enciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i soja Verduretes de temporada*

Plàtan Iogurt natural sense lactosa Mandarina MelóMelóMelóMeló
Iogurt natural o sabor sense 

lactosa 

Sopa de peix amb pasta S/G Mongeta tendra i patata
Fideus S/G a la cassola 

(verduretes*) 

Arròs amb salsa de              Arròs amb salsa de              Arròs amb salsa de              Arròs amb salsa de              
tomàquet  casolàtomàquet  casolàtomàquet  casolàtomàquet  casolà (sense all ni ceba) (sense all ni ceba) (sense all ni ceba) (sense all ni ceba)

Crema de vedures amb crostonets 
de pa S/G

Escalopa de pollastre (farina de 
blat de moro)

Salsitxes d'au (71716) a la 
provençal (orenga)

Emperador a la planxa Truita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ou Rostit de vedella 

Taronja Mandarina
Iogurt natural o sabor sense 

lactosa 
Plàtan Kiwi

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24

Filet de gall dindi arrebossat 
(farina de blat de moro)

Truita francesa Lluç a la planxa Pollastre al forn
Hamburguesa d'au a la planxa 

(carn picada 71310)

Enciam, tomàquet i olives Enciam, soja i pastanaga Enciam, cogombre i pipes Xips Enciam

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

Patata  i pastanaga
Arròs amb verdures (sofregit de 

verdures*)

Macarrons S/G amb salsa 
napolitana (salsa de tomàquet 

sense all ni ceba i orenga)
Puré d'espinacs Arròs amb orenga

Enciam, pastanaga i tomàquet Enciam, olives i soja Enciam, pipes i pastanaga Albergínia Enciam i blat de moro

Plàtan
Iogurt natural o sabor sense 

lactosa 
Taronja Kiwi Taronja

Espaguettis S/G amb salsa 
beixamel (llet sense lactosa i 

farina de blat de moro) i formatge 
ratllat

Patates estofades (sofregit de 
verdures*)

Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà (sense all ni ceba)

Sopa de brou casolà i pasta S/G Mongeta tendra i patata

Filet de nero  al forn Pollastre rostit Truita francesa
Mandonguilles de gall dindi 

guisades (carn picada 71310) 
Escalopa de porc (farina de blat 

de moro)

Iogurt natural o sabor sense 
lactosa 

Plàtan Taronja

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10

Bacallà al forn Salsitxes d'au a la planxa
Escalopa de vedella (farina de blat 

de moro)
Albergínia al forn Enciam, tomàquet i blat de moro Enciam i blat de moro

MENÚS ESCOLES TERRASSA FEBRER 2017

DIMECRES 1 DIJOUS 2 DIVENDRES 3

Espirals S/G estil italià (salsa 
tomàquet casolà sense all ni ceba)

Patates amb espinacs Mongeta tendra i patata al vapor



AQUEST MES  PREPAREM EL CARNESTOLTES:

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

LLIURE DISPOSICIÓ Truita de patata i ceba

Espirals amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

 DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i 
ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!

Pera

Enciam, pastanaga i cogombre

DILLUNS 27 DIMARTS 28

KiwiIogurt de sojaPlàtan MelóMelóMelóMeló Postres d'aniversari

Enciam, tomàquet  i olivesVarietat d'enciamEnciam i pastanaga Enciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i soja    Verduretes de temporada

Truita francesa i xipsTruita francesa i xipsTruita francesa i xipsTruita francesa i xipsSalsitxes a la provençal (orenga)Escalopa de pollastre (in situ) Emperador a la planxa Guisat de gall dindi

Fideus a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patataSopa de peix amb pasta
Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  

casolàcasolàcasolàcasolà
Crema de llegums amb crostonets 

de pa

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24

Taronja Pera Iogurt de soja Plàtan Poma

Enciam, tomàquet i olives Enciam, soja i pastanaga Enciam, cogombre i pipes Xips Enciam, blat de moro i remolatxa

Filet de gall dindi arrebossat Truita de patata i ceba Lluç a la planxa Pollastre al forn Hamburguesa d'au a la planxa

Verdura tres colors (Pèsols, 
mongeta, patata i pastanaga)

Llenties guisades (sofregit 
verduretes)

Macarrons amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

Crema de carbassó Arròs amb xampinyons

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

Plàtan Pera PomaPinya en el seu sucIogurt de soja

Enciam, pastanaga i tomàquet Enciam, olives i soja Enciam, pipes i pastanaga Assortit de bolets Enciam i blat de moro

Filet de nero  al forn Pollastre rostit Truita de carbassó
Mandonguilles de gall dindi 

guisades 
Escalopa de porc

Espaguettis saltejats amb verdures 
(pebrot, xampinyons)

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes)

Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Sopa de brou casolà i pasta Mongeta tendra i patata

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10

Iogurt de soja Poma Pera

MENÚS ESCOLES TERRASSA FEBRER 2017

Dieta al·lèrgia PLV sense vedella

Enciam, olives i pastanagaEnciam, tomàquet i blat de moroPèsols i ceba

Escalopa de pollastre (in situ)Salsitxes d'au a la planxaBacallà al forn amb salsa verda 

DIJOUS 2 DIVENDRES 3

Col i patata al vaporCigrons amb espinacs
Espirals estil italià (salsa tomàquet 

casolà)

DIMECRES 1



Dieta sense llegums (cigrons, llenties, mongetes blanques, soja), blat de moro ni taronja

AQUEST MES  PREPAREM EL CARNESTOLTES:

L'empresa SERHS vetlla per la utilització de productes de proximitat i ecològics sempre que sigui possible.
*No donar taronja. No utilitzar farina de blat de moro.

Pera

Pera

Enciam, pastanaga i cogombre

LLIURE DISPOSICIÓ Truita de patata i ceba

Espirals amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

 DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i 
ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!

DILLUNS 27 DIMARTS 28

KiwiIogurt Plàtan MelóMelóMelóMeló Postres d'aniversari

Enciam, tomàquet  i olivesVarietat d'enciamEnciam i pastanaga Enciam i pastanagaEnciam i pastanagaEnciam i pastanagaEnciam i pastanaga Verduretes de temporada

Truita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ouFilet de gall dindi a la planxaPollastre a la planxa Emperador a la planxa Rostit de vedella 

Fideus a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patataSopa de peix amb pasta
Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  

casolàcasolàcasolàcasolà
Crema de carbassó

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24

Kiwi Iogurt   Plàtan Poma

Enciam, tomàquet i olives Enciam i pastanaga Enciam, cogombre i pipes Xips Enciam i remolatxa

Filet de gall dindi planxa Truita de patata i ceba Lluç a la planxa Pollastre al forn
Hamburguesa d'au a la planxa 

(carn picada d'au)

Mongeta tendra, patata i 
pastanaga

Arròs amb verduretes
Macarrons amb salsa napolitana 

(salsa de tomàquet i orenga)
Crema de carbassó Arròs amb xampinyons

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

Plàtan Poma PeraPinya en el seu sucIogurt

Enciam, pastanaga i tomàquet Enciam i olives Enciam, pipes i pastanaga Assortit de bolets Enciam i tomàquet

Filet de nero al forn Pollastre rostit Truita de carbassó Bistec de pollastre a la planxa Llom planxa

Espaguettis amb salsa beixamel i 
formatge ratllat

Patates estofades (sofregit 
verduretes)

Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Sopa de brou casolà i pasta Mongeta tendra i patata

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10

Iogurt   Poma Pera

MENÚS ESCOLES TERRASSA FEBRER 2017

DIMECRES 1 DIJOUS 2

Enciam, olives i pastanagaEnciam i tomàquetCeba al forn

Vedella planxaBistec de pollastre a la planxaBacallà al forn

DIVENDRES 3

Col i patata al vaporPatates amb espinacs
Espirals estil italià (salsa tomàquet 

casolà)



AQUEST MES  PREPAREM EL CARNESTOLTES:

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

LLIURE DISPOSICIÓ Truita de patata i ceba

Espirals amb salsa napolitana (salsa 
de tomàquet i orenga)

 DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i 
ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!

Pera

Enciam, pastanaga i cogombre

PomaIogurt Plàtan TaronjaTaronjaTaronjaTaronja Postres d'aniversari

Enciam, tomàquet  i olivesVarietat d'enciamEnciam i pastanaga Enciam i blat de moroEnciam i blat de moroEnciam i blat de moroEnciam i blat de moro Verduretes de temporada

DILLUNS 27 DIMARTS 28

Truita francesa i xipsTruita francesa i xipsTruita francesa i xipsTruita francesa i xipsFilet de gall dindi a la planxaEscalopa de pollastre (in situ) Emperador a la planxa Rostit de vedella 

Fideus a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patataSopa de peix amb pasta
Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  

casolàcasolàcasolàcasolà
Crema de llegums amb crostonets 

de pa

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24

Taronja Iogurt   Plàtan PomaPera

Enciam, tomàquet i olives Enciam i pastanaga Enciam i cogombre Xips Enciam, blat de moro i remolatxa

Filet de gall dindi arrebossat (in 
situ)

Truita de patata i ceba Lluç a la planxa Pollastre al forn
Hamburguesa d'au a la planxa 

(carn picada d'au)

Verdura tres colors (Pèsols, 
mongeta, patata i pastanaga)

Llenties guisades (sofregit 
verduretes)

Macarrons amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

Crema de carbassó Arròs amb xampinyons

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

Plàtan Pera PomaPinya en el seu sucIogurt

Enciam, pastanaga i tomàquet Enciam i olives Enciam i pastanaga Assortit de bolets Enciam i blat de moro

Filet de nero  al forn Pollastre rostit Truita de carbassó
Mandonguilles de gall dindi 
guisades (carn picada d'au) 

Escalopa de porc (in situ)

Espaguettis amb salsa beixamel i 
formatge ratllat

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes)

Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Sopa de brou casolà i pasta Mongeta tendra i patata

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10

PeraPomaIogurt

MENÚS ESCOLES TERRASSA FEBRER 2017

Dieta sense soja, síndria, meló, kiwi i fruits secs

DIMECRES 1

Pèsols i ceba Enciam, tomàquet i blat de moro Enciam, olives i pastanaga

Bacallà al forn amb salsa verda Bistec de pollastre a la planxa Escalopa de vedella (in situ)

DIJOUS 2 DIVENDRES 3

Espirals estil italià (salsa tomàquet 
casolà)

Cigrons amb espinacs Col i patata al vapor



AQUEST MES  PREPAREM EL CARNESTOLTES:

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

LLIURE DISPOSICIÓ Truita de patata i ceba

Espirals amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

 DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i 
ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!

Pera

Enciam, pastanaga i cogombre

DILLUNS 27 DIMARTS 28

KiwiIogurt sense lactosaPlàtan MelóMelóMelóMeló Postres d'aniversari

Enciam, tomàquet  i olivesVarietat d'enciamEnciam i pastanaga Enciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i soja Verduretes de temporada

Truita francesa i xipsTruita francesa i xipsTruita francesa i xipsTruita francesa i xipsSalsitxes a la provençal (orenga)Escalopa de pollastre (in situ) Emperador a la planxa Rostit de vedella 

Fideus a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patataSopa de peix amb pasta
Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  

casolàcasolàcasolàcasolà
Crema de llegums amb crostonets 

de pa

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Taronja Pera Iogurt sense lactosa Plàtan Poma

Enciam, tomàquet i olives Enciam, soja i pastanaga Enciam, cogombre i pipes Xips Enciam, blat de moro i remolatxa

Filet de gall dindi arrebossat Truita de patata i ceba Lluç a la planxa Pollastre al forn Hamburguesa a la planxa

Verdura tres colors (Pèsols, 
mongeta, patata i pastanaga)

Llenties guisades (sofregit 
verduretes)

Macarrons amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

Crema de carbassó Arròs amb xampinyons

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Plàtan Poma PeraPinya en el seu sucIogurt sense lactosa

Enciam, pastanaga i tomàquet Enciam, olives i soja Enciam, pipes i pastanaga Assortit de bolets Enciam i blat de moro

Filet de nero  al forn Pollastre rostit Truita de carbassó Mandonguilles de vedella  guisades Escalopa de porc

Espaguettis saltejats amb verdures 
(pebrot, albergínia, xampinyons)

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes)

Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Sopa de brou casolà i pasta Mongeta tendra i patata

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Iogurt sense lactosa Poma Pera

MENÚS ESCOLES TERRASSA FEBRER 2017

Dieta sense lactosa, préssec ni alpiste

DIMECRES

Enciam, olives i pastanagaEnciam, tomàquet i blat de moroPèsols i ceba

Escalopa de vedella (in situ)Salsitxes d'au a la planxaBacallà al forn amb salsa verda 

DIJOUS DIVENDRES

Col i patata al vaporCigrons amb espinacs
Espirals estil italià (salsa tomàquet 

casolà)



Dieta sense PLV, fruits secs, ou, soja i pèsols

AQUEST MES  PREPAREM EL CARNESTOLTES:

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

LLIURE DISPOSICIÓ Llom a la planxa

Pasta s/ou amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

 DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i 
ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!

Pera

Enciam, pastanaga i cogombre

DILLUNS 27 DIMARTS 28

KiwiTaronjaPlàtan MelóMelóMelóMeló Postres d'aniversari

Enciam, tomàquet  i olivesVarietat d'enciamEnciam i pastanaga Enciam i blat de moroEnciam i blat de moroEnciam i blat de moroEnciam i blat de moro Verduretes de temporada

Filet de lluç i xipsFilet de lluç i xipsFilet de lluç i xipsFilet de lluç i xipsFilet de gall dindi a la planxaEscalopa de pollastre (s/ou) Emperador a la planxa Guisat de gall dindi

Fideus s/ou a la cassola 
(verduretes)

Mongeta tendra i patataSopa de peix amb pasta s/ou
Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  

casolàcasolàcasolàcasolà
Crema de llegums

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24

Taronja Pera Kiwi Plàtan Poma

Enciam, tomàquet i olives Enciam i pastanaga Enciam i cogombre Xips Enciam, blat de moro i remolatxa

Filet de gall dindi arrebossat 
(sense ou)

Bistec de pollastre al forn Lluç a la planxa Pollastre al forn
Hamburguesa d'au a la planxa 

(carn picada d'au)

Mongeta tendra,  patata i 
pastanaga

Llenties guisades (sofregit 
verduretes)

Arròs amb salsa napolitana (salsa 
de tomàquet i orenga)

Crema de carbassó Arròs amb xampinyons

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

Plàtan Poma PeraPinya en el seu sucKiwi

Enciam, pastanaga i tomàquet Enciam i olives Enciam i pastanaga Assortit de bolets Enciam i blat de moro

Filet de nero  al forn Pollastre rostit Bistec d'au a la planxa
Mandonguilles de gall dindi 
guisades (carn picada d'au) 

Escalopa de porc (s/ou)

Espaguettis s/ou saltejats amb 
verdures (pebrot, xampinyons)

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes)

Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Sopa de brou casolà i arròs Mongeta tendra i patata

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10

DIVENDRES 3

Col i patata al vaporCigrons amb espinacs
Pasta s/ou estil italià                          

(salsa tomàquet casolà)

MENÚS ESCOLES TERRASSA FEBRER 2017

DIMECRES 1 DIJOUS 2

Plàtan Poma Pera

Enciam, olives i pastanagaEnciam, tomàquet i blat de moroCeba al forn

Escalopa de pollastre (s/ou)Filet de gall dindi a la planxaBacallà al forn



Dieta sense fructosa ni sorbitol (no poma, pera ni mango)

AQUEST MES  PREPAREM EL CARNESTOLTES:

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

MENÚS ESCOLES TERRASSA FEBRER 2017

DIMECRES 1

TaronjaPlàtan

Xampinyons

DIJOUS 2 DIVENDRES 3

Col i patata al vaporPatates amb espinacs
Espirals estil italià (salsa tomàquet 

casolà)

Escalopa de vedella

Enciam i olivesEnciam i tomàquet

Bacallà al forn Salsitxes d'au a la planxa

Iogurt natural sense sucre

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10

Espaguettis amb salsa beixamel i 
formatge ratllat

Llenties estofades (sofregit 
verduretes) (s/ceba ni pastanaga)

Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Sopa de brou casolà i pasta Mongeta tendra i patata

Filet de nero  al forn Pollastre rostit Truita francesa
Mandonguilles de gall dindi 

guisades (carn picada 71310) 
Escalopa de porc (in situ)

Enciam i tomàquet Enciam i olives Barrja d'enciams Assortit de bolets Enciam i blat de moro

Plàtan Taronja Iogurt natural sense sucreKiwiIogurt natural sense sucre

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

Mongeta amb patata
Llenties guisades (sofregit 

verduretes) (s/ceba ni pastanaga)
Macarrons amb salsa napolitana 

(salsa de tomàquet i orenga)
Crema de carbassó Arròs amb xampinyons

Filet de gall dindi arrebossat (in 
situ)

Truita francesa Lluç a la planxa Pollastre al forn
Hamburguesa d'au a la planxa 

(carn picada 71310)

Enciam i tomàquet Enciam i olives Enciam i cogombre Xips Enciam i remolatxa

Taronja Mandarina Iogurt natural sense sucre Plàtan Kiwi

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24

Fideus a la cassola (verduretes) 
(s/ceba ni pastanaga)

Mongeta tendra i patataSopa de peix amb pasta
Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  

casolàcasolàcasolàcasolà
Crema de llenties amb crostonets 

de pa

Truita francesa i xipsTruita francesa i xipsTruita francesa i xipsTruita francesa i xipsSalsitxes d'au (71716) a la 
provençal (orenga)

Escalopa de pollastre (in situ) Emperador a la planxa Rostit de vedella 

Enciam, tomàquet i olivesVarietat d'enciamEnciam i pastanaga Enciam i olivesEnciam i olivesEnciam i olivesEnciam i olives Bolets

Espirals amb salsa napolitana (salsa 
de tomàquet i orenga)

 DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i 
ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!

LLIURE DISPOSICIÓ Truita francesa

MandarinaIogurt natural sense sucrePlàtan MelóMelóMelóMeló Iogurt natural sense sucre

DILLUNS 27 DIMARTS 28

Enciam i cogombre

Plàtan



AQUEST MES  PREPAREM EL CARNESTOLTES:

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

Col i patata al vapor

Escalopa de vedella

Enciam, olives i pastanaga

Iogurt

DIVENDRES 3

Cigrons amb espinacs
Espirals estil italià (salsa tomàquet 

casolà)

MENÚS ESCOLES TERRASSA FEBRER 2017

DIMECRES 1 DIJOUS 2

Dieta sense porc

Enciam, tomàquet i blat de moroPèsols i ceba

Salsitxes d'au a la planxaBacallà al forn amb salsa verda 

Poma Pera

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10

Filet de nero  al forn Pollastre rostit Truita de carbassó Mandonguilles de vedella  guisades Escalopa de pollastre

Espaguettis amb salsa beixamel i 
formatge ratllat

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes)

Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Sopa de brou casolà i pasta Mongeta tendra i patata

Plàtan Poma PeraPinya en el seu sucIogurt

Enciam, pastanaga i tomàquet Enciam, olives i soja Enciam, pipes i pastanaga Assortit de bolets Enciam i blat de moro

Verdura tres colors (pèsols, 
mongeta, patata i pastanaga)

Llenties guisades (sofregit 
verduretes)

Macarrons amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

Crema de carbassó Arròs amb xampinyons

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

Enciam, tomàquet i olives Enciam, soja i pastanaga Enciam, cogombre i pipes Xips Enciam, blat de moro i remolatxa

Cordon bleu de gall dindi Truita de patata i ceba Lluç a la planxa Pollastre al forn Hamburguesa d'au a la planxa

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24

Taronja Pera Iogurt Plàtan Poma

Truita francesa i xipsTruita francesa i xipsTruita francesa i xipsTruita francesa i xips
Salsitxes d'au a la provençal 

(orenga)
Escalopa de pollastre Emperador a la planxa Rostit de vedella 

Fideus a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patataSopa de peix amb pasta
Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  

casolàcasolàcasolàcasolà
Crema de llegums amb crostonets 

de pa

Fruita del tempsIogurtPlàtan MelóMelóMelóMeló Postres d'aniversari

Enciam, tomàquet  i olivesVarietat d'enciamEnciam i pastanaga Enciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i soja Verduretes de temporada

LLIURE DISPOSICIÓ Truita de patata i ceba

Espirals amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

 DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i 
ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!

DILLUNS 27 DIMARTS 28

Plàtan

Enciam, pastanaga i cogombre



AQUEST MES  PREPAREM EL CARNESTOLTES:

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

Col i patata al vapor

Lluç empanat

Enciam, olives i pastanaga

Iogurt

DIVENDRES 3

Cigrons amb espinacs
Espirals estil italià (salsa tomàquet 

casolà)

MENÚS ESCOLES TERRASSA FEBRER 2017

Dieta sense carn

DIMECRES 1 DIJOUS 2

Enciam, tomàquet i blat de moroPèsols i ceba

Filet de perca a la planxaBacallà al forn amb salsa verda 

Poma Pera

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10

Filet de nero  al forn Filet de tilàpia Truita de carbassó Croquetes de bacallà Lluç empanat

Espaguettis amb salsa beixamel i 
formatge ratllat

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes)

Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Sopa de brou vegetal i pasta Mongeta tendra i patata

Plàtan Poma PeraPinya en el seu sucIogurt

Enciam, pastanaga i tomàquet Enciam, olives i soja Enciam, pipes i pastanaga Assortit de bolets Enciam i blat de moro

Verdura tres colors (pèsols, 
mongeta, patata i pastanaga)

Llenties guisades (sofregit 
verduretes)

Macarrons amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

Crema de carbassó Arròs amb xampinyons

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

Enciam, tomàquet i olives Enciam, soja i pastanaga Enciam, cogombre i pipes Xips Enciam, blat de moro i remolatxa

Peix arrebossat Truita de patata i ceba Lluç a la planxa Nero al forn
Hamburguesa de tonyina a la 

planxa

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24

Taronja Pera Iogurt Plàtan Poma

Truita francesa i xipsTruita francesa i xipsTruita francesa i xipsTruita francesa i xipsFilet d'halibut al fornLluç empanat Emperador a la planxa Perca a la planxa

Fideus a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patataSopa de peix amb pasta
Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  

casolàcasolàcasolàcasolà
Crema de llegums amb crostonets 

de pa

Fruita del tempsIogurtPlàtan MelóMelóMelóMeló Postres d'aniversari

Enciam, tomàquet  i olivesVarietat d'enciamEnciam i pastanaga Enciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i soja Verduretes de temporada

LLIURE DISPOSICIÓ Truita de patata i ceba

Espirals amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

 DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i 
ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!

DILLUNS 27 DIMARTS 28

Plàtan

Enciam, pastanaga i cogombre



AQUEST MES  PREPAREM EL CARNESTOLTES:

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

Col i patata al vapor

Escalopa de vedella

Enciam, olives i pastanaga

Iogurt

DIVENDRES 3

Cigrons amb espinacs
Espirals estil italià (salsa tomàquet 

casolà)

MENÚS ESCOLES TERRASSA FEBRER 2017

DIMECRES 1 DIJOUS 2

Dieta al·lèrgia al peix

Enciam, tomàquet i blat de moroCeba al forn

Salsitxes d'au a la planxaPollastre al forn

Poma Pera

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10

Llom al forn Pollastre rostit Truita de carbassó Mandonguilles de vedella  guisades Escalopa de porc

Espaguettis amb salsa beixamel i 
formatge ratllat

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes)

Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Sopa de brou casolà i pasta Mongeta tendra i patata

Plàtan Poma PeraPinya en el seu sucIogurt

Enciam, pastanaga i tomàquet Enciam, olives i soja Enciam, pipes i pastanaga Assortit de bolets Enciam i blat de moro

Verdura tres colors (pèsols, 
mongeta, patata i pastanaga)

Llenties guisades (sofregit 
verduretes)

Macarrons amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

Crema de carbassó Arròs amb xampinyons

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

Enciam, tomàquet i olives Enciam, soja i pastanaga Enciam, cogombre i pipes Xips Enciam, blat de moro i remolatxa

Cordon bleu de gall dindi Truita de patata i ceba Filet de gall dindi al forn Pollastre al forn Hamburguesa a la planxa

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24

Taronja Pera Iogurt Plàtan Poma

Truita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ouSalsitxes a la provençal (orenga)Escalopa de pollastre (in situ) Llom a la planxa Rostit de vedella 

Fideus a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patataSopa de brou amb pasta
Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  

casolàcasolàcasolàcasolà
Crema de llegums amb crostonets 

de pa

Fruita del tempsIogurtPlàtan MelóMelóMelóMeló Postres d'aniversari

Enciam, tomàquet  i olivesVarietat d'enciamEnciam i pastanaga Enciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i soja Verduretes de temporada

LLIURE DISPOSICIÓ Truita de patata i ceba

Espirals amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

 DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i 
ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!

DILLUNS 27 DIMARTS 28

Plàtan

Enciam, pastanaga i cogombre



AQUEST MES  PREPAREM EL CARNESTOLTES:

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

Col i patata al vapor

Escalopa de vedella (s/ou)

Enciam, olives i pastanaga

Iogurt

DIVENDRES 3

Cigrons amb espinacs
Espirals s/ou estil italià (salsa 

tomàquet casolà)

MENÚS ESCOLES TERRASSA FEBRER 2017

DIMECRES 1 DIJOUS 2

Dieta al·lèrgia a l'ou

Enciam, tomàquet i blat de moroPèsols i ceba

Salsitxes d'au a la planxaBacallà al forn amb salsa verda 

Poma Pera

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10

Filet de nero  al forn Pollastre rostit Bistec d'au a la planxa Mandonguilles de vedella  guisades Escalopa de porc (s/ou)

Espaguettis s/ou amb salsa 
beixamel i formatge ratllat

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes)

Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Sopa de brou casolà i pasta s/ou Mongeta tendra i patata

Plàtan Poma PeraPinya en el seu sucIogurt

Enciam, pastanaga i tomàquet Enciam, olives i soja Enciam, pipes i pastanaga Assortit de bolets Enciam i blat de moro

Verdura tres colors (pèsols, 
mongeta, patata i pastanaga)

Llenties guisades (sofregit 
verduretes)

Macarrons s/ou amb salsa 
napolitana (salsa de tomàquet i 

orenga)
Crema de carbassó Arròs amb xampinyons

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

Enciam, tomàquet i olives Enciam, soja i pastanaga Enciam, cogombre i pipes Xips Enciam, blat de moro i remolatxa

Cordon bleu de gall dindi Bistec de pollastre al forn Lluç a la planxa Pollastre al forn Hamburguesa a la planxa

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24

Taronja Pera Iogurt Plàtan Poma

Filet de lluç i xipsFilet de lluç i xipsFilet de lluç i xipsFilet de lluç i xipsSalsitxes a la provençal (orenga)Escalopa de pollastre (s/ou) Emperador a la planxa Rostit de vedella 

Fideus s/ou a la cassola 
(verduretes)

Mongeta tendra i patataSopa de peix amb pasta s/ou
Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  

casolàcasolàcasolàcasolà
Crema de llegums amb crostonets 

de pa

Fruita del tempsIogurtPlàtan MelóMelóMelóMeló Postres d'aniversari

Enciam, tomàquet  i olivesVarietat d'enciamEnciam i pastanaga Enciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i soja Verduretes de temporada

LLIURE DISPOSICIÓ Llom a la planxa

Espirals s/ou amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

 DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i 
ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!

DILLUNS 27 DIMARTS 28

Plàtan

Enciam, pastanaga i cogombre



AQUEST MES  PREPAREM EL CARNESTOLTES:

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

Col i patata al vapor

Escalopa de vedella (farina de blat 
de moro)

Enciam, olives i pastanaga

Iogurt

DIVENDRES 3

Cigrons amb espinacs
Espirals S/G estil italià (salsa 

tomàquet casolà)

MENÚS ESCOLES TERRASSA FEBRER 2017

DIMECRES 1 DIJOUS 2

Dieta intolerància al gluten

Enciam, tomàquet i blat de moroPèsols i ceba

Salsitxes d'au a la planxaBacallà al forn amb salsa verda 

Poma Pera

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10

Filet de nero  al forn Pollastre rostit Truita de carbassó Mandonguilles de vedella  guisades 
Escalopa de porc (farina de blat de 

moro)

Espaguettis S/G amb salsa 
beixamel (farina de blat de moro) i 

formatge ratllat

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes)

Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Sopa de brou casolà i pasta S/G Mongeta tendra i patata

Plàtan Poma PeraPinya en el seu sucIogurt

Enciam, pastanaga i tomàquet Enciam, olives i soja Enciam, pipes i pastanaga Assortit de bolets Enciam i blat de moro

Verdura tres colors (brócoli, 
patata i pastanaga)

Llenties guisades (sofregit 
verduretes)

Macarrons S/G amb salsa 
napolitana (salsa de tomàquet i 

orenga)
Crema de carbassó Arròs amb xampinyons

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

Enciam, tomàquet i olives Enciam, soja i pastanaga Enciam, cogombre i pipes Xips Enciam, blat de moro i remolatxa

Filet de gall dindi arrebossat 
(farina de blat de moro)

Truita de patata i ceba Lluç a la planxa Pollastre al forn Hamburguesa a la planxa

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24

Taronja Pera Iogurt Plàtan Poma

Truita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ouSalsitxes a la provençal (orenga)
Escalopa de pollastre (farina de 

blat de moro)
Emperador a la planxa Rostit de vedella 

Fideus S/G a la cassola 
(verduretes)

Mongeta tendra i patataSopa de peix amb pasta S/G
Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  

casolàcasolàcasolàcasolà
Crema de llegums amb crostonets 

de pa S/G

Fruita del tempsIogurtPlàtan MelóMelóMelóMeló Postres d'aniversari

Enciam, tomàquet  i olivesVarietat d'enciamEnciam i pastanaga Enciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i soja Verduretes de temporada

LLIURE DISPOSICIÓ Truita de patata i ceba

Espirals s/gluten amb salsa 
napolitana 

 DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i 
ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!

DILLUNS 27 DIMARTS 28

Plàtan

Enciam, pastanaga i cogombre



AQUEST MES  PREPAREM EL CARNESTOLTES:

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

Col i patata al vapor

Escalopa de vedella (in situ)

Enciam, olives i pastanaga

Iogurt sense lactosa

Poma

DIVENDRES 3

Cigrons amb espinacs
Espirals estil italià (salsa tomàquet 

casolà)

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10

Poma Pera

Filet de nero  al forn Pollastre rostit Truita de carbassó Mandonguilles de vedella  guisades Escalopa de porc

Espaguettis saltejats amb verdures 
(pebrot, albergínia, xampinyons)

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes)

MENÚS ESCOLES TERRASSA FEBRER 2017

Dieta intolerància a la lactosa

DIMECRES 1 DIJOUS 2

Enciam, tomàquet i blat de moroPèsols i ceba

Salsitxes d'au a la planxaBacallà al forn amb salsa verda 

Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Sopa de brou casolà i pasta Mongeta tendra i patata

Plàtan Poma PeraPinya en el seu sucIogurt sense lactosa

Enciam, pastanaga i tomàquet Enciam, olives i soja Enciam, pipes i pastanaga Assortit de bolets Enciam i blat de moro

Verdura tres colors (brócoli, 
patata i pastanaga)

Llenties guisades (sofregit 
verduretes)

Macarrons amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

Crema de carbassó Arròs amb xampinyons

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

Enciam, tomàquet i olives Enciam, soja i pastanaga Enciam, cogombre i pipes Xips Enciam, blat de moro i remolatxa

Filet de gall dindi arrebossat Truita de patata i ceba Lluç a la planxa Pollastre al forn Hamburguesa a la planxa

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24

Taronja Pera PlàtanIogurt sense lactosa

Truita francesa i xipsTruita francesa i xipsTruita francesa i xipsTruita francesa i xipsSalsitxes a la provençal (orenga)Escalopa de pollastre (in situ) Emperador a la planxa Rostit de vedella 

Fideus a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patataSopa de peix amb pasta
Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  

casolàcasolàcasolàcasolà
Crema de llegums amb crostonets 

de pa

Fruita del tempsIogurt sense lactosaPlàtan MelóMelóMelóMeló Postres d'aniversari

Enciam, tomàquet  i olivesVarietat d'enciamEnciam i pastanaga Enciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i soja Verduretes de temporada

LLIURE DISPOSICIÓ Truita de patata i ceba

Espirals amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

 DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i 
ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!

DILLUNS 27 DIMARTS 28

Plàtan

Enciam, pastanaga i cogombre



AQUEST MES  PREPAREM EL CARNESTOLTES:

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

Enciam, pastanaga i cogombre

 DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i 
ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!

DILLUNS 27 DIMARTS 28

LLIURE DISPOSICIÓ Truita de patata i ceba

Espirals amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

Plàtan

Fruita del tempsIogurt de sojaPlàtan MelóMelóMelóMeló Postres d'aniversari

Enciam, tomàquet  i olivesVarietat d'enciamEnciam i pastanaga Enciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i soja Verduretes de temporada

Truita francesa i xipsTruita francesa i xipsTruita francesa i xipsTruita francesa i xipsSalsitxes a la provençal (orenga)Escalopa de pollastre (in situ) Emperador a la planxa Guisat de gall dindi

Fideus a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patataSopa de peix amb pasta
Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  

casolàcasolàcasolàcasolà
Crema de llegums amb crostonets 

de pa

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24

Taronja Pera PlàtanIogurt de soja

Enciam, tomàquet i olives Enciam, soja i pastanaga Enciam, cogombre i pipes Xips Enciam, blat de moro i remolatxa

Poma

Filet de gall dindi arrebossat Truita de patata i ceba Lluç a la planxa Pollastre al forn Hamburguesa d'au a la planxa

Verdura tres colors (brócoli, 
patata i pastanaga)

Llenties guisades (sofregit 
verduretes)

Macarrons amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

Crema de carbassó Arròs amb xampinyons

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

Plàtan Poma PeraPinya en el seu sucIogurt de soja

Enciam, pastanaga i tomàquet Enciam, olives i soja Enciam, pipes i pastanaga Assortit de bolets Enciam i blat de moro

Filet de nero  al forn Pollastre rostit Truita de carbassó
Mandonguilles de gall dindi 

guisades 
Escalopa de porc

Espaguettis saltejats amb verdures 
(pebrot, albergínia, xampinyons)

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes)

Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Sopa de brou casolà i pasta Mongeta tendra i patata

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10

DIVENDRES 3

Cigrons amb espinacs
Espirals estil italià (salsa tomàquet 

casolà)

MENÚS ESCOLES TERRASSA FEBRER 2017

Dieta al·lèrgia PLV

DIMECRES 1 DIJOUS 2

Poma Pera

Enciam, tomàquet i blat de moroPèsols i ceba

Salsitxes d'au a la planxaBacallà al forn amb salsa verda 

Col i patata al vapor

Escalopa de pollastre (in situ)

Enciam, olives i pastanaga

Iogurt de soja



AQUEST MES  PREPAREM EL CARNESTOLTES:

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

LLIURE DISPOSICIÓ Truita de patata i ceba

Espirals amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

 DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i 
ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!

Plàtan

Enciam, pastanaga i cogombre

DILLUNS 27 DIMARTS 28

Fruita del tempsIogurtPlàtan MelóMelóMelóMeló Postres d'aniversari

Enciam, tomàquet  i olivesVarietat d'enciamEnciam i pastanaga Enciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i soja Verduretes de temporada

Truita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ouSalsitxes a la provençal (orenga)Escalopa de pollastre Emperador a la planxa Rostit de vedella 

Fideus a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patataSopa de peix amb pasta
Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  

casolàcasolàcasolàcasolà
Crema de llegums amb crostonets 

de pa

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24

Taronja Pera Iogurt Plàtan Poma

Enciam, tomàquet i olives Enciam, soja i pastanaga Enciam i cogombre Xips Enciam, blat de moro i remolatxa

Cordon bleu de gall dindi Truita de patata i ceba Lluç a la planxa Pollastre al forn Hamburguesa a la planxa

Verdura tres colors (brócoli, 
patata i pastanaga)

Llenties guisades (sofregit 
verduretes)

Macarrons amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

Crema de carbassó Arròs amb xampinyons

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

Plàtan Poma PeraPinya en el seu sucIogurt

Enciam, pastanaga i tomàquet Enciam, olives i soja Enciam i pastanaga Assortit de bolets Enciam i blat de moro

Filet de nero  al forn Pollastre rostit Truita de carbassó Mandonguilles de vedella  guisades Escalopa de porc

Espaguettis amb salsa beixamel i 
formatge ratllat

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes)

Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Sopa de brou casolà i pasta Mongeta tendra i patata

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10

DIVENDRES 3

Cigrons amb espinacs
Espirals estil italià (salsa tomàquet 

casolà)

MENÚS ESCOLES TERRASSA FEBRER 2017

Dieta al·lèrgia als fruits secs

DIMECRES 1 DIJOUS 2

Poma Pera

Enciam, tomàquet i blat de moroPèsols i ceba

Salsitxes d'au a la planxaBacallà al forn amb salsa verda 

Col i patata al vapor

Escalopa de vedella

Enciam, olives i pastanaga

Iogurt



AQUEST MES  PREPAREM EL CARNESTOLTES:

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

Enciam, pastanaga i cogombre

 DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i 
ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!

DILLUNS 27 DIMARTS 28

LLIURE DISPOSICIÓ Llom a la planxa

Espirals s/gluten amb salsa 
napolitana 

Plàtan

Fruita del tempsIogurtPlàtan MelóMelóMelóMeló Postres d'aniversari

Enciam, tomàquet  i olivesVarietat d'enciamEnciam i pastanaga Enciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i soja Verduretes de temporada

Filet de lluç i xipsFilet de lluç i xipsFilet de lluç i xipsFilet de lluç i xipsSalsitxes a la provençal (orenga)
Escalopa de pollastre (farina de 

blat de moro i s/ou)
Emperador a la planxa Rostit de vedella 

Fideus S/G a la cassola 
(verduretes)

Mongeta tendra i patataSopa de peix amb pasta S/G
Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  

casolàcasolàcasolàcasolà
Crema de llegums amb crostonets 

de pa S/G

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24

Taronja Pera Iogurt Poma

Enciam, tomàquet i olives Enciam, soja i pastanaga Enciam, cogombre i pipes Xips Enciam, blat de moro i remolatxa

Plàtan

Filet de gall dindi arrebossat 
(farina de blat de moro)

Bistec de pollastre al forn Lluç a la planxa Pollastre al forn Hamburguesa a la planxa

Verdura tres colors (brócoli, 
patata i pastanaga)

Llenties guisades (sofregit 
verduretes)

Macarrons S/G ni ou amb salsa 
napolitana (salsa de tomàquet i 

orenga)
Crema de carbassó Arròs amb xampinyons

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

Plàtan Poma PeraPinya en el seu sucIogurt

Enciam, pastanaga i tomàquet Enciam, olives i soja Enciam, pipes i pastanaga Assortit de bolets Enciam i blat de moro

Filet de nero  al forn Pollastre rostit Bistec d'au a la planxa Mandonguilles de vedella  guisades 
Escalopa de porc (farina de blat de 

moro i s/ou)

Espaguettis S/G amb salsa 
beixamel (farina de blat de moro) i 

formatge ratllat

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes)

Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Sopa de brou casolà i pasta S/G Mongeta tendra i patata

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10

DIVENDRES 3

Cigrons amb espinacs
Espirals S/G estil italià (salsa 

tomàquet casolà)

MENÚS ESCOLES TERRASSA FEBRER 2017

Dieta sense gluten ni ou

DIMECRES 1 DIJOUS 2

Poma Pera

Enciam, tomàquet i blat de moroPèsols i ceba

Salsitxes d'au a la planxaBacallà al forn amb salsa verda 

Col i patata al vapor

Escalopa de vedella (farina de blat 
de moro i s/ou)

Enciam, olives i pastanaga

Iogurt



AQUEST MES  PREPAREM EL CARNESTOLTES:

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

Enciam, pastanaga i cogombre

 DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i 
ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!

DILLUNS 27 DIMARTS 28

LLIURE DISPOSICIÓ Truita de patata i ceba

Espirals s/gluten amb salsa 
napolitana 

Plàtan

Fruita del tempsIogurt sense lactosaPlàtan MelóMelóMelóMeló Postres d'aniversari

Enciam, tomàquet  i olivesVarietat d'enciamEnciam i pastanaga Enciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i soja Verduretes de temporada

Truita francesa i xipsTruita francesa i xipsTruita francesa i xipsTruita francesa i xipsSalsitxes a la provençal (orenga)
Escalopa de pollastre (farina de 

blat de moro)
Emperador a la planxa Rostit de vedella 

Fideus S/G a la cassola 
(verduretes)

Mongeta tendra i patataSopa de peix amb pasta S/G
Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  

casolàcasolàcasolàcasolà
Crema de llegums amb crostonets 

de pa S/G

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24

Taronja Pera PlàtanIogurt sense lactosa

Enciam, tomàquet i olives Enciam, soja i pastanaga Enciam, cogombre i pipes Xips Enciam, blat de moro i remolatxa

Poma

Filet de gall dindi arrebossat 
(farina de blat de moro)

Truita de patata i ceba Lluç a la planxa Pollastre al forn Hamburguesa a la planxa

Verdura tres colors (brócoli, 
patata i pastanaga)

Llenties guisades (sofregit 
verduretes)

Macarrons S/G ni ou amb salsa 
napolitana (salsa de tomàquet i 

orenga)
Crema de carbassó Arròs amb xampinyons

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

Plàtan Poma PeraPinya en el seu sucIogurt sense lactosa

Enciam, pastanaga i tomàquet Enciam, olives i soja Enciam, pipes i pastanaga Assortit de bolets Enciam i blat de moro

Filet de nero  al forn Pollastre rostit Truita de carbassó
Mandonguilles de vedella  

guisades 
Escalopa de porc (farina de blat 

de moro)

Espaguettis S/G saltejats amb 
verdures (pebrot, albergínia, 

xampinyons)

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes)

Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Sopa de brou casolà i pasta S/G Mongeta tendra i patata

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10

DIVENDRES 3

Cigrons amb espinacs
Espirals S/G estil italià (salsa 

tomàquet casolà)

MENÚS ESCOLES TERRASSA FEBRER 2017

Dieta intolerància al gluten i la lactosa

DIMECRES 1 DIJOUS 2

Poma Pera

Enciam, tomàquet i blat de moroPèsols i ceba

Salsitxes d'au a la planxaBacallà al forn amb salsa verda 

Col i patata al vapor

Escalopa de vedella (farina de blat 
de moro)

Enciam, olives i pastanaga

Iogurt sense lactosa



AQUEST MES  PREPAREM EL CARNESTOLTES:

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

LLIURE DISPOSICIÓ Truita de patata i ceba

Espirals amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

 DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i 
ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!

Plàtan

Enciam, pastanaga i cogombre

DILLUNS 27 DIMARTS 28

Fruita del tempsIogurt de sojaPlàtan MelóMelóMelóMeló Postres d'aniversari

Enciam, tomàquet  i olivesVarietat d'enciamEnciam i pastanaga Enciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i soja Verduretes de temporada

Truita francesa i xipsTruita francesa i xipsTruita francesa i xipsTruita francesa i xipsSalsitxes a la provençal (orenga)
Escalopa de pollastre (farina de 

blat de moro)
Emperador a la planxa Guisat de gall dindi

Fideus S/G a la cassola 
(verduretes)

Mongeta tendra i patataSopa de peix amb pasta S/G
Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  

casolàcasolàcasolàcasolà
Crema de llegums amb crostonets 

de pa S/G

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24

Taronja Pera Iogurt de soja Plàtan Poma

Enciam, tomàquet i olives Enciam, soja i pastanaga Enciam, cogombre i pipes Xips Enciam, blat de moro i remolatxa

Filet de gall dindi arrebossat 
(farina de blat de moro)

Truita de patata i ceba Lluç a la planxa Pollastre al forn Hamburguesa d'au a la planxa

Verdura tres colors (brócoli, 
patata i pastanaga)

Llenties guisades (sofregit 
verduretes)

Macarrons S/G ni ou amb salsa 
napolitana (salsa de tomàquet i 

orenga)
Crema de carbassó Arròs amb xampinyons

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

Plàtan Poma PeraPinya en el seu sucIogurt de soja

Enciam, pastanaga i tomàquet Enciam, olives i soja Enciam, pipes i pastanaga Assortit de bolets Enciam i blat de moro

Filet de nero  al forn Pollastre rostit Truita de carbassó
Mandonguilles de gall dindi 

guisades 
Escalopa de porc (farina de blat 

de moro)

Espaguettis S/G saltejats amb 
verdures (pebrot, albergínia, 

xampinyons)

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes)

Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Sopa de brou casolà i pasta S/G Mongeta tendra i patata

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10

DIVENDRES 3

Cigrons amb espinacs
Espirals S/G estil italià (salsa 

tomàquet casolà)

MENÚS ESCOLES TERRASSA FEBRER 2017

Dieta sense gluten ni PLV

DIMECRES 1 DIJOUS 2

Poma Pera

Enciam, tomàquet i blat de moroPèsols i ceba

Salsitxes d'au a la planxaBacallà al forn amb salsa verda 

Col i patata al vapor

Escalopa de pollastre (in situ)

Enciam, olives i pastanaga

Iogurt de soja



AQUEST MES  PREPAREM EL CARNESTOLTES:

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

LLIURE DISPOSICIÓ Truita de patata i ceba

Espirals amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

 DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i 
ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!

Iogurt natural

Enciam, pastanaga i cogombre

DILLUNS 27 DIMARTS 28

Iogurt naturalIogurt naturalIogurt natural Iogurt naturalIogurt naturalIogurt naturalIogurt natural Postres d'aniversari

Enciam, tomàquet  i olivesVarietat d'enciamEnciam i pastanaga Enciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i soja Verduretes de temporada

Truita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ouSalsitxes a la provençal (orenga)Escalopa de pollastre Emperador a la planxa Guisat de gall dindi

Fideus a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patataSopa de peix amb pasta
Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  

casolàcasolàcasolàcasolà
Crema de llegums amb crostonets 

de pa

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24

Iogurt natural Iogurt natural Iogurt natural Iogurt natural Iogurt natural

Enciam, tomàquet i olives Enciam, soja i pastanaga Enciam, cogombre i pipes Xips Enciam, blat de moro i remolatxa

Cordon bleu de gall dindi Truita de patata i ceba Lluç a la planxa Pollastre al forn Hamburguesa d'au a la planxa

Verdura tres colors (brócoli, 
patata i pastanaga)

Llenties guisades (sofregit 
verduretes)

Macarrons amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

Crema de carbassó Arròs amb xampinyons

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

Iogurt natural Iogurt natural Iogurt naturalIogurt naturalIogurt natural

Enciam, pastanaga i tomàquet Enciam, olives i soja Enciam, pipes i pastanaga Assortit de bolets Enciam i blat de moro

Filet de nero  al forn Pollastre rostit Truita de carbassó
Mandonguilles de gall dindi 

guisades 
Escalopa de porc

Espaguettis amb salsa beixamel i 
formatge ratllat

Mongetes estofades (sofregit 
verduretes)

Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Sopa de brou casolà i pasta Mongeta tendra i patata

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10

DIVENDRES 3

Cigrons amb espinacs
Espirals estil italià (salsa tomàquet 

casolà)

MENÚS ESCOLES TERRASSA FEBRER 2017

Dieta sense vedella ni fruita

DIMECRES 1 DIJOUS 2

Iogurt naturalIogurt natural

Enciam, tomàquet i blat de moroPèsols i ceba

Salsitxes d'au a la planxaBacallà al forn amb salsa verda 

Col i patata al vapor

Escalopa de pollastre

Enciam, olives i pastanaga

Iogurt natural



AQUEST MES  PREPAREM EL CARNESTOLTES:

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

Col i patata al vapor

Bistec de vedella a la planxa

Enciam i pastanaga

Làctic desnatat

DIVENDRES 3

Cigrons amb espinacsMongeta tendra i patata

MENÚS ESCOLES TERRASSA FEBRER 2017

Dieta hipocalòrica

DIMECRES 1 DIJOUS 2

Enciam, tomàquet i blat de moroPèsols i ceba

Salsitxes d'au a la planxaBacallà al forn amb salsa verda 

Poma Pera

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10

Filet de nero  al forn Pollastre rostit Truita francesa Vedella planxa Llom a la planxa

Crema de pastanaga Menestra de verdures Pèsols i ceba Sopa de brou casolà i pasta Mongeta tendra i patata

Plàtan Poma PeraPinya en el seu sucLàctic desnatat

Enciam, pastanaga i tomàquet Enciam i soja Enciam i pastanaga Assortit de bolets Enciam i blat de moro

Verdura tres colors (brócoli, 
patata i pastanaga)

Llenties guisades (sofregit 
verduretes)

Mongeta tendra i patata Crema de carbassó 1/2 ració Arròs amb xampinyons

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

Enciam i tomàquet Enciam, soja i pastanaga Enciam i cogombre Tomàquet amanit Enciam, blat de moro i remolatxa

Filet de gall dindi a la planxa Truita francesa Lluç a la planxa Pollastre al forn Hamburguesa d'au a la planxa

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24

Taronja Pera Làctic desnatat Plàtan Poma

Truita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ouSalsitxes a la provençal (orenga)Pit de pollastre a la planxa Emperador a la planxa Bistec de vedella a la planxa

Crema de verduresMongeta tendra i patataSopa de peix amb pasta Menestra de verduresMenestra de verduresMenestra de verduresMenestra de verdures Crema de llegums 

PomaLàctic desnatatPlàtan MelóMelóMelóMeló Postres d'aniversari

Enciam i tomàquetVarietat d'enciamEnciam i pastanaga Enciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i sojaEnciam, blat de moro i soja Verduretes de temporada

LLIURE DISPOSICIÓ Truita francesa

Minestra de verdures (patata, 

pèsols, pastanaga, mongeta tendra)

 DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i 
ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!

DILLUNS 27 DIMARTS 28

Plàtan

Enciam, pastanaga i cogombre



AQUEST MES  PREPAREM EL CARNESTOLTES:

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

Col i patata al vapor

Vedella planxa

Enciam, olives i pastanaga

Iogurt

En la dieta sense llegums s'ha d'evitar: pèsols, llenties, cigrons, mongetes blanques, faves, soja, tramussos, cacauets, E-414 (goma arábiga), E-413 (traganto), E,412 

(Guar), E-410 (algarrobo o garrofín)

DIVENDRES 3

Patates amb espinacs
Espirals estil italià (salsa tomàquet 

casolà)

Ceba al forn

Bacallà al forn

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10

Poma Pera

Llom planxa

Mongeta tendra i patata

Plàtan Poma Pera

MENÚS ESCOLES TERRASSA FEBRER 2017

Dieta sense llegums

DIMECRES 1 DIJOUS 2

Enciam, tomàquet i blat de moro

Salsitxes a la planxa (72026)

Filet de nero  al forn Pollastre rostit Truita de carbassó
Mandonguilles de vedella guisades 

(carn picada 72225) 

Espaguettis amb salsa beixamel i 
formatge ratllat

Patates estofades (sofregit 
verduretes)

Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Sopa de brou casolà i pasta

Pinya en el seu sucIogurt

Enciam, pastanaga i tomàquet Enciam i olives Enciam, pipes i pastanaga Assortit de bolets Enciam i tomàquet

Verdura tres colors (brócoli, 
patata i pastanaga)

Arròs amb verduretes
Macarrons amb salsa napolitana 

(salsa de tomàquet i orenga)
Crema de carbassó Arròs amb xampinyons

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

Enciam, tomàquet i olives Enciam i pastanaga Enciam, cogombre i pipes Xips Enciam i remolatxa

Filet de gall dindi arrebossat (in 
situ)

Truita de patata i ceba Lluç a la planxa Pollastre al forn
Hamburguesa a la planxa (carn 

picada 72223)

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24

Taronja Pera Iogurt Plàtan Poma

Truita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ouTruita francesa i botifarra d'ou
Salsitxes a la provençal (orenga) 

(72026)
Escalopa de pollastre (in situ) Emperador a la planxa Rostit de vedella 

Fideus a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patataSopa de peix amb pasta
Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  

casolàcasolàcasolàcasolà
Crema de carbassó

PomaIogurtPlàtan MelóMelóMelóMeló Postres d'aniversari

Enciam, tomàquet  i olivesVarietat d'enciamEnciam i pastanaga Enciam i blat de moroEnciam i blat de moroEnciam i blat de moroEnciam i blat de moro Verduretes de temporada

LLIURE DISPOSICIÓ Truita de patata i ceba

Espirals amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

 DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i 
ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!

DILLUNS 27 DIMARTS 28

Plàtan

Enciam, pastanaga i cogombre



AQUEST MES  PREPAREM EL CARNESTOLTES:

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

LLIURE DISPOSICIÓ Llom a la planxa

Espirals amb salsa napolitana 
(salsa de tomàquet i orenga)

Plàtan

Enciam, pastanaga i cogombre

 DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i  DIA 24: CARNESTOLTES i 
ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!ANIVERSARIS AL MENJADOR!

DILLUNS 27 DIMARTS 28

PomaIogurtPlàtan MelóMelóMelóMeló Postres d'aniversari

Enciam, tomàquet  i olivesVarietat d'enciamEnciam i pastanaga Enciam i blat de moroEnciam i blat de moroEnciam i blat de moroEnciam i blat de moro Verduretes de temporada

Filet de lluç i xipsFilet de lluç i xipsFilet de lluç i xipsFilet de lluç i xipsSalsitxes a la provençal (orenga) 
Escalopa de pollastre (in situ, 

s/ou)
Emperador a la planxa Rostit de vedella 

Fideus s/ou a la cassola 
(verduretes)

Mongeta tendra i patataSopa de peix amb pasta (s/ou)
Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  Arròs amb salsa de              tomàquet  

casolàcasolàcasolàcasolà
Crema de carbassó

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24

Taronja Pera Iogurt Plàtan Poma

Enciam, tomàquet i olives Enciam i pastanaga Enciam, cogombre i pipes Xips Enciam i remolatxa

Filet de gall dindi arrebossat (in 
situ, s/ou)

Bistec de pollastre al forn Lluç a la planxa Pollastre al forn
Hamburguesa a la planxa (carn 

picada)

Verdura tres colors (brócoli, 
patata i pastanaga)

Arròs amb verduretes
Macarrons s/ou amb salsa 

napolitana (salsa de tomàquet i 
Crema de carbassó Arròs amb xampinyons

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

Plàtan Poma PeraPinya en el seu sucIogurt

Enciam, pastanaga i tomàquet Enciam i olives Enciam, pipes i pastanaga Assortit de bolets Enciam i tomàquet

Filet de nero  al forn Pollastre rostit Bistec d'au a la planxa
Mandonguilles de vedella guisades 

(carn picada 72225) 
Llom planxa

Espaguettis s/ou amb salsa 
beixamel i formatge ratllat

Patates estofades (sofregit 
verduretes)

Arròs amb salsa de tomàquet  
casolà

Sopa de brou casolà i pasta s/ou Mongeta tendra i patata

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10

DIVENDRES 3

Patates amb espinacs
Espirals s/ou estil italià (salsa 

tomàquet casolà)

MENÚS ESCOLES TERRASSA FEBRER 2017

Dieta sense llegums ni ou

DIMECRES 1 DIJOUS 2

Poma Pera

Enciam, tomàquet i blat de moroCeba al forn

Salsitxes a la planxa Bacallà al forn

Col i patata al vapor

Vedella planxa

Enciam, olives i pastanaga

Iogurt


