
 
 
 

 

MENJADOR AFA ESCOLA MATAGALLS                MENÚ DESEMBRE 2020 
CURS 2020-21                             FRUITA I VERDURA DE TEMPORADA, ECOLÒGICA I DE PROXIMITAT. CEREAL I LLEGUM ECOLÒGICS     
Tel.691436020-938483226         OUS ECOLÒGICS, PEIX FRESC, IOGURTS D’OVELLA ARTESANS, PA INTEGRAL I  COMPOTES FETES A L’ESCOLA 

                                                                                              *La FRUITA DEL TEMPS serà: mandarina, taronja, plàtan, kiwi, poma, pera 
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 30 OCT DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4 

 
 Crema de remolatxa 

 Hamburguesa mixta amb 

amanida de tomàquet i 

enciam 

 
Fruita del temps 

 Arròs a la milanesa (pèsols, 

pernil i ceba) 

 Ous al plat amb salsa de 

tomàquet i formatge 
 

Fruita del temps  

 Sopa de peix amb quinoa 

 Peix fresc i amanida amb pipes 

 
Fruita del temps  

 Amanida amb romesco 

 Truita vegana de llenties 

vermelles amb mill 

 

Iogurt d’ovella amb mel 

 Trinxat de patata, bledes i 

pastanaga 
 Pollastre marinat amb salsa de 

soja, mel i fruits secs amb 

amanida 
 
Fruita del temps 
 

DILLUNS 7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11 

       FESTA        FESTA 

 Patata i col al vapor 
 Cap de llom al forn amb 

carbassó al forn i albergínia 
 
 
Fruita del temps 
 

DINAR SENSE LÀCTIC 

 
 Crema de pastanaga 

 Nuggets de soja texturitzada amb 

amanida d’enciam i pipes 

 
Batut vegetal amb plàtan 

 
 Arròs caldós de verdures 
 Verat al forn amb amanida 
 
Fruita del temps 
 
 

DILLUNS 14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18 

 Espaguetis al pesto 

 Pollastre al forn amb 

amanida 
 

Fruita del temps 

 

 Crema de verdures 

 Mandonguilles a la jardinera 
 

Fruita del temps 

 

 Llenties estofades 

 Truita de patata i amanida 

amb pipes 

 
Iogurt d’ovella amb panela  

 

 Sopa de verdures amb mill 

 Bunyols de bacallà i amanida amb 

ravanets 

 
Fruita del temps 

 Torrades de patè vegetal i 

amanida 
 Paella de verdures 

 

Fruita del temps 

DILLUNS 21     

        
     MENÚ SORPRESA 

   

 


