
 Menús Escola La Pau (No tomàquet natural) octubre 2016  

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

3
*Macarrons bullits amb carn 
*Lluç arrebossat o varetes de lluç 
amb amanida (enciam i olives)
*Làctic

4
* Llenties a la riojana (sense 
tomàquet)
* Truita de patates amb enciam i 
blat de moro 
* Fruita 

5
*Paella mixta (sense tomàquet)
*Salsitxes planxa amb assortit 
d’enciams 
*Fruita 

6
*Mongeta verda amb patata al 
vapor 
*Cuixa de pollastre rostida amb 
albergínia arrebossada 
* Fruita 

7
* Sopa de pasta (fideus o galets) 
*Fricandó amb bolets (sense 
tomàquet)
* Fruita 

10
* Arròs amb oli i ou dur 
* Llom arrebossat amb amanida 
(enciam i pastanaga) 
* Fruita 

11
* Crema de carbassó 
* Estofat de vedella (sense 
tomàquet) amb daus de patates 
fregides 
- Làctic 

12
FESTA 

13
*  Fideos amb costella (sense 
tomàquet)
* Tonyina amb samfaina (sense 
tomàquet)
* Fruita 

14
*  Mongetes estofades 
* Truita de espinacs o Truita a la 
francesa amb pernil i amanida 
(enciam i blat de moro)
* Fruita 

17
*Patates gratinades amb pernil cuit  
* Escalopa de pollastre amb 
amanida (enciam i ceba)
* Fruita 

18
* Tallarines a la carbonara 
*Truita de carbassó amb amanida 
(enciam i olives)
* Fruita 

19
*Assortit de verdures saltades amb 
pernil 
* Rodó de vedella(sense tomàquet) 
amb salsa a banda amb grills de 
poma fregida 
* Fruita 

20
* Llenties estofades (sense 
tomàquet)
*Botifarra amb amanida (enciam i 
olives)
* Làctic 

21
* Arròs saltat amb verdures 
*Cues de rap en salsa marinera 
(sense tomàquet) 
* Fruita 

24
* Puré de l’hort gratinat o Mongeta 
verda amb pastanaga al vapor 
- Estofat de vedella (sense 
tomàquet)amb patata 
- Làctic 

25
- Arròs amb pollastre 
- Filet de lluç arrebossat amb 
amanida (sense tomàquet)
- Fruita 

26
- Cigrons vegetals 
- Hamburguesa a la planxa amb xips 
- Fruita 

27
- Espirals amb formatge  
- Cuixa de pollastre al forn amb 
amanida (enciam i blat de moro)
- Fruita 

28
- Sopa de verdures amb pasta 
- Truita de patates amb amanida 
(enciam i ceba)
- Fruita 

31

FESTA


