Menú Escola Bressol Sol Solet
FEBRER menú a partir de 12 mesos
DIVENDRES 1
Amanida (enciam, pastanaga,
tomàquet)
Pasta amb salsa bolonyesa
Iogurts natural
DILLUNS 4

DIMARTS 5

DIMECRES 6

DIJOUS 7

DIVENDRES 8

Pasta amb verduretes
(pastanaga, carbassó)

Coliflor i patata

Arròs blanc amb tomàquet

Brou d'au

Crema de verdures (patata,
porro, pastanaga)

Truita de formatge amb
pastanaga ratllada

Lluç amb xampinyons al forn

Hamburguesa de vedella amb
tomàquet amanit

Estofat de porc amb salsa de
poma

Cuixes de pollastre i carbassó al
forn

Fruita

Iogurt natural

Fruita

Fruita

Fruita

DILLUNS 11

DIMARTS 12

DIMECRES 13

DIJOUS 14

DIVENDRES 15

Bròquil i patata

Arròs amb verduretes
(pastanaga, mongeta tendre)

Llenties amb pastanaga i ceba

Estofat de patata amb verdures

Gall d'indi estofat amb salsa de
poma

Tall rodó de vedella amb
xampinyons

Lluç al forn amb carabassó

Pasta amb tomàquet

Truita de carbassó amb enciam Pollastre planxa amb tomàquet
i blat de moro
amanit
Fruita

Iogurt natural

Fruita

Fruita

Fruita

DILLUNS 18

DIMARTS 19

DIMECRES 20

DIJOUS 21

DIVENDRES 22

Sopa d'au amb estrelletes

Amanida (enciam, tomàquet i
pastanaga) amb formatge fresc

Arròs amb verduretes
(pastanaga, mongeta tendre)

Estofat de cigrons

Mongeta tendre i patata

Truita de patates amb
tomàquet amanit

Contracuixa de pollastre al forn
amb enciam i blat de moro

Lluç amb xampinyons al forn

Fruita

Igourt natural

Fruita

Fruita

DILLUNS 25

DIMARTS 26

DIMECRES 27

DIJOUS 28

Vedella rostida amb pastanaga i
pèsols
Macarrons amb salsa bolonyesa

Pasta amb verduretes
(pastanaga, carbassó)

Coliflor i patata

Crema de carbassa

Truita amb pernil dolç i enciam

Tall rodó de vedella amb
xampinyons

Contracuixa de pollastre a la
taronja

Lluç al forn amb tomàquet al
forn

Fruita

Iogurt natural

Fruita

Fruita

Fruita

L'arròs, les pastes i les llegums
Estofat de patata amb verdures són ecològiques.
Ús d'oli d'oliva per cuina i
amanir.

Menú Escola Bressol Sol Solet
Esmorzars i berenars
ESMORZAR

MIG MATÍ

BERENAR

DILLUNS

Entrepà de formatge i suc de
taronja

Bastonets de pa

Iogurt natural amb galetes

DIMARTS

Llet amb galetes

Fruita del temps

Entrepà de gall d’indi i got de llet

DIMECRES

Entrepà de pernil cuit i got de llet

Bastonets de pa

Iogurt natural amb cereals

DIJOUS

Llet amb cereals

Fruita del temps

Entrepà de formatge i suc de
taronja natural

DIVENDRES

Pa amb oli d’oliva i iogurt
natural

Bastonets de pa

Iogurt natural i bastonets de pa

