
Primer plat

Segon plat

Guarnició

Postres

Primer plat

Segon plat

Guarnició

Postres

Primer plat

Segon plat

Guarnició

Postres

Primer plat

Segon plat

Guarnició

Postres Fruita del tempsFruita del tempsFruita del temps

Filet de gallineta al forn

amb llit de ceba

Truita de patata i cebaSalsitxes d'au a la planxaLimanda al forn amb salsa verda 

Tomàquet amanitEnciam, tomàquet i blat de moroPèsols

DILLUNS 29 DIMARTS 30 DIMECRES 31

Arròs integral amb xamfaina              

(ceba, pebrot, carbassó i tomàquet)
Cigrons guisats amb xoriç

Fruita del tempsFruita del temps Fruita del temps

Canelons gratinats

Formatge ratllat

Truita de patata i carbassó Lluç amb salsa de taronja

Enciam, tomàquet i olives Enciam, cogombre i olives

DILLUNS 22 DIMARTS 23 DIMECRES 24 DIJOUS 25 DIVENDRES 26

Macarrons a la carbonara                 

(bacó, formatge parmesà, ou, beixamel)
Mongeta tendra i patata

Espaguetis amb salsa de tomàquet 

LàcticFruita del temps

Filet de nero al fornEstofat de vedellaCroquetes de rostit

Enciam, remolatxa i blat de moro Xampinyons Enciam, pastanaga i soja

Sopa de brou amb pastaArròs amb salsa de tomàquet  casolàLlenties guisades (sofregit verduretes)

Truita de patata i cebaBistec de pollastre al forn

Enciam, pastanaga i cogombreEnciam, tomàquet i blat de moro Enciam, pastanaga i olives

Bacallà al forn

Fruita del tempsFruita del temps Fruita del temps LàcticFruita del temps

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

Mongetes estofades (sofregit 

verduretes)
Espirals amb salsa napolitana Arròs amb xampinyons

DILLUNS 15 DIMARTS 16 DIMECRES 17 DIJOUS 18 DIVENDRES 19

Crema de pastanaga

Fideus a la cassola (verduretes)Mongeta tendra i patataSopa de peix amb pastaArròs amb salsa de tomàquet  casolà Cigrons amb espinacs i carbassa

Fruita del tempsFruita del temps

MENU ESCOLES TERRASSA GENER 2018

Dieta basal

Enciam, tomàquet  i olives Varietat d'enciam Enciam, pastanaga i cogombre Enciam, blat de moro i sojaPatates fregides

DIJOUS 11 DIVENDRES 12

Truita de pernil dolç i formatge Lluç arrebossat Bistec de pollastre Salmó a la planxaHamburguesa de vedella 

DILLUNS 8 DIMARTS 9 DIMECRES 10

Pinya en el seu suc LàcticFruita del temps



            ELS PRODUCTES ECOLÒGICS ó DE PROXIMITAT D'AQUEST MES SÓN:

ECOLÒGICS:           DE PROXIMITAT:

ESCOLES TERRASSA GENER 2018


