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  Dilluns                                2                            

 Puré d’arròs, i pastanaga 
amb pollastre. 
Iogurt natural 

 

  Dimarts                                    3                                   

Puré de  
 mongeta tendra, ceba i 
pastanaga amb vedella. 

Fruita. 

  Dimecres                                4                               

Puré d’arròs, carbassó 
i ceba amb vedella. 

Iogurt natural. 

 

 Dijous                                   5                                

Puré de  
patata, carbassa i ceba 

amb peix. 
Iogurt natural . 

Divendres                              6 

Puré de 
patata, mongeta tendra, 

ceba i pastanaga amb 
pollastre. 

Fruita. 
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Dilluns                                   9 

Puré de  
mongeta tendra, porro i 

pastanaga amb gall d’indi. 
Iogurt natural. 

 

Dimarts                                       10 

Puré de 
 carbassó, arròs i 
porro amb peix. 

Fruita. 

Dimecres                                11 

Puré de patata, mongeta 
tendra, ceba i pastanaga 

amb vedella. 
Iogurt natural. 

Dijous                                    12 

Puré d’arròs, carbassa 
i ceba amb peix. 

Iogurt natural. 
 

Divendres                           13 

Lliure 
disposició 
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Dilluns                                  16 

Puré de  
arròs, pastanaga i 
porro amb peix. 

Iogurt natural. 

Dimarts                                      17 

Puré de  
patata, carbassó 

i ceba amb pollastre. 
Fruita. 

Dimecres                                18 

Puré de patata, porro i 
pastanaga amb vedella. 

Iogurt natural. 

Dijous                                    19 

Puré de  
 mongeta tendra, ceba i 
pastanaga amb vedella. 

Iogurt natural. 
 

Divendres                             20 

Puré de  
patata, carbassa i ceba 

amb peix.. 
Fruita. 
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Dilluns                                 23 

Puré de 
Patata, ceba i pastanaga 
amb pollastre. 

Iogurt natural. 

Dimarts                                       24 

Puré d’arròs, pastanaga i 
porro amb peix. 

Fruita. 
 

Dimecres                                 25 

Puré de  patata, mongeta 
tendra, ceba i pastanaga 

amb vedella. 
Iogurt natural. 

Dijous                                    26 

Puré d’arròs, carbassa i 
porro amb vedella. 

Iogurt natural. 

Divendres                             27 

Puré de 
mongeta tendra, porro i 

pastanaga amb lluç 
Fruita. 
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Dilluns                                 30 

Puré de peix amb 
arròs, mongeta tendra i 

ceba. 
Iogurt natural. 

Dimarts                                       31 

Puré de pollastre amb 
patata, pastanaga i 

porro. 
Fruita. 
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Fruita 

 
Iogurt natural amb 

bastonets o galetes. 

 
Fruita 

 
Fruita 

 

 
Iogurt natural amb 

bastonets o galetes. 

. 


