
 
 

MENJADOR ESCOLA  MATAGALLS                MENÚ SETEMBRE 2019 
CURS 2019-20                   FRUITA I VERDURA DE TEMPORADA, ECOLÒGICA I DE PROXIMITAT. CEREAL I LLEGUM ECOLÒGICS 
 Tlf. 691436020-938483226               OUS ECOLÒGICS, PEIX FRESC, IOGURTS D’OVELLA ARTESANS, COMPOTES FETES A L’ESCOLA 

                                                                                              *La FRUITA DEL TEMPS serà: síndria, meló, plàtan, poma, pera, raïm moscatell, préssec de vinya 
Recordeu que podeu fer qualsevol consulta referent a la cuina o al  menjador de l’Escola, trucant a l’AMPA, i parlant amb la Coordinadora, Sílvia Vilà 

 

   DIJOUS 12 DIVENDRES 13 

   

 Espaguetis integrals amb salsa 

de verdures i tomàquet natural 
 Ou dur amb enciam, pastanaga i 

tonyina 

 

Fruita del temps 

 Amanida d’enciam i tomàquets 

xerri 
 Paella de peix: calamars, sípia 

i musclos amb verdures del 

temps 

Fruita del temps 

DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20 

 Amanida d’arròs amb tonyina, 

tomàquet i salsa roja 

 “Pinxos” de gall dindi amb 

aubergínia al forn 
 

Fruita del temps 

 Llenties tèbies amb vinagreta 

de verdures 

 Truita de carbassó i ceba amb 

pastanaga ratllada 
 

Iogurt d’ovella amb compota de 
poma 

 Amanida d’enciam, tomàquet, i 

búlgur 

 Llom a la planxa amb carbassó 

al forn 
 

Fruita del temps 

 Macarrons amb salsa de 

verdures 
 Bacallà al forn amb crema de 

formatges i pastanaga ratllada 
amb gomassi 

Fruita del temps 

 Ensaladeta “russa”: patates, 

pèsols, pastanagues, olives i 

maionesa 
 Seitan arrebossat amb 

cogombre i crispetes 

 
Fruita del temps 

DILLUNS  23 DIMARTS 24 DIMECRES 25 DIJOUS 26 DIVENDRES 27 

 

 Quinoa amb salsa de verdures i 

formatge  
 Pollastre a la planxa amb 

enciam i pipes 

 
Fruita del temps 

 Amanida de pasta integral amb 

tomàquet, tonyina i olives 
 Paté de tofu amb torradeta i 

enciam 
 

Fruita del temps 

 

 Mongeta tendra i patata al 

vapor 
 Maires arrebossades amb 

pastanaga ratllada i gomassi 
 
Fruita del temps  
  
 

 Hummus de cigró amb 

torradetes i enciam 

 Arròs integral amb verdures i 

xampinyons 
 

Iogurt d’ovella amb mel 

 Cus-cús a la menta i tomàquet 

 Ous farcits amb tonyina, olives 

i maionesa acompanyats 

d’enciam i pipes 
 

Fruita del temps 

DILLUNS  30     

 Amanida d’enciam i gomassi 
 Fideus a la cassola amb costella 

i botifarra negra 
 

Fruita del temps 

   

 


