Escola Bressol El Timbal
Menús
Dinar - P1 i P2
Febrer 2019
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres
1
Caldo de pollastre amb
pilotetes de vedella.
Fruita del temps.
*Berenar: Iogurt
natural amb flocs de
civada (avena)

4

5

Arròs caldós amb lluç.

6

Espirals vegetals amb
carn de vedella.

Poma.
*Berenar: Entrepà de
gall d'indi i suc de
fruites.

7
Mongeta tendra.

Plàtan.
*Berenar: Torrada amb
crema de formatge.

8

Cigrons a la jardinera
amb pollastre.

Escudella catalana amb
carn d'olla.

Lluç al forn amb
patates.

Suc de taronja natural.

Iogurt natural.

Pera.

*Torrada amb codony.

*Berenar: Macedònia
de fruites.

*Berenar: Pa de pessic
de llimona amb iogurt
natural.

11

12

13

14

15

Crema de carbassó,
pastanaga i patata.

Llenties guisades a la
jardinera.

Fideus a la cassola amb
peix.

Gall d'indi estofat amb
arròs.

Caldo de pollastre amb
pilotetes de vedella.

Lluç al forn amb
tomàquets xerris.

Truita a la francesa i
llesquetes de pa amb
tomàquet.

Pera.

Làctic.

Fruita del temps.

*Berenar: Formatgets
amb bastonets de pa i
suc de taronja.

*Mandarines i galetes
maria.

*Berenar: Iogurt
natural amb flocs de
civada (avena)

Poma.
*Berenar: Sandvitx
calent de formatge.

18

Iogurt natural.
*Berenar: Plàtan i
galetes.

19

Arròs caldós amb lluç.

Espirals vegetals amb
carn de vedella.

Poma.
*Berenar: Entrepà de
gall d'indi i suc de
fruites.

20

21
Mongeta tendra.

Plàtan.
*Berenar: Torrada amb
crema de formatge.

22

Cigrons a la jardinera
amb pollastre.

Escudella catalana amb
carn d'olla.

Lluç al forn amb
patates.

Suc de taronja natural.

Iogurt natural.

Pera.

*Torrada amb codony.

*Berenar: Macedònia
de fruites.

*Berenar: Pa de pessic
de llimona amb iogurt
natural.

25

26

28

Crema de carbassó,
pastanaga i patata.

Llenties guisades a la
jardinera.

Fideus a la cassola amb
peix.

Gall d'indi estofat amb
arròs.

Lluç al forn amb
tomàquets xerris.

Truita a la francesa i
llesquetes de pa amb
tomàquet.

Pera.

Làctic.

*Berenar: Formatgets
amb bastonets de pa i
suc de taronja.

*Mandarines i galetes
maria.

Poma.
*Berenar: Sandvitx
calent de formatge.
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27

Iogurt natural.
*Berenar: Plàtan i
galetes.

