
 
 
 

MENJADOR ESCOLA MATAGALLS                MENÚ OCTUBRE 2020 
CURS 2020-21                  FRUITA I VERDURA DE TEMPORADA, ECOLÒGICA I DE PROXIMITAT. CEREAL I LLEGUM ECOLÒGICS 

 Tlf. 691436020-938483226               OUS ECOLÒGICS, PEIX FRESC, IOGURTS D’OVELLA ARTESANS, PA INTEGRAL,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’AFA, i parlant amb la Coordinadora, Sílvia Vilà 

 

DILLUNS 5 DIMARTS 6 DIJOUS 7 DIJOUS 8 DIVENDRES 9 

 Trinxat de col i patata 

 Ous durs amb salsa de 

tomàquet  
 

Fruita del temps 

 Amanida de tonyina, 

tomàquet, olives i blat de 
moro. 

 Fideuà de peix 
 
Fruita del temps 

 Espirals de verdures amb 

tomàquet i formatge  
 Pollastre al forn amb amanida 

de cogombre i alga dulse 

 

Fruita del temps 

 Amanida de poma i fruits 

secs. 
 Llenties estofades amb 

arròs integral 
 
    Iogurt d´ovella amb coco 

 Crema de porros i poma 
 Butifarra amb amanida i 

pastanaga 
 
Fruita del temps 

 DILLUNS 12  DIMARTS 13  DIMECRES 14  DIJOUS 15  DIVENDRES 16 

FESTA FESTA 

 Amanida de tardor (magrana i 

poma) 
 Truita de carbassó amb 

tomàquet al forn 

 
Fruita del temps 

 Crema de verdures 
  Bistec de vedella a la 

planxa amb amanida 
tomàquet i olivada 

 
Iogurt d’ovella amb mel 

 Amanida d’arròs amb 

tomàquet, oli i alfabrega  
 Cigrons estofats amb 

espinacs i romesco 
 

Fruita del temps 

 DILLUNS  19  DIMARTS 20  DIMECRES 21  DIJOUS 22  DIVENDRES 23 

 Bulgur amb salsa de 

verdures 

 Cap de llom al forn amb 

pomes i prunes amb 
amanida de cogombre i 

alga dulse 

Fruita del temps 

 Brou de pollastre amb 

fideus d’espelta 
 Gall dindi a la planxa amb 

amanida i tomàquet 
 

Fruita del temps 

 

 Crema de llenties vermelles  
 Paella de quinoa i verdures 
 

Fruita del temps  
 
 

 Amanida de quinoa 

 Bacalla amb samfaina 

 
Iogurt d’ovella amb 
fideus xocolata 

 Verdures al vapor (patata, 

carbassa i bròquil) 

 Truita de formatge i pernil 

dolç amb amanida 
pastanaga i olivada 

 

Fruita del temps 

 DILLUNS 26  DIMARTS 27  DIMECRES 28  DIJOUS 29  DIVENDRES 30 

 Arròs amb pesols, 

pastanaga i tamari 
 Salsitxes de porc amb 

amanida de blat moro 
 

Fruita del temps 

 Crema de coliflor 

 Tiretes de pollastre 

arrebossat amb amanida 
de pastanaga i nap rallats. 

 
Fruita del temps 

 
 Amanida de taronja i 

remolatxa 
 Lassanya de proteïna de soja i 

verduretes 
 
Fruita del temps  

 
 

 Espaguetis integrals amb 

salsa de bolets  
 Seitó fregit amb amanida 

de cogombre i pastanaga 
 

Iogurt d’ovella amb 
compota de pera 

 Amanida amb canonges i 

tofu fumat 

 Llenties estofades amb 

arròs integral 

 
 

Fruita del temps 


