
       Menú de Nadal

Les amanides de guarnició tindran els següents ingredients: enciam, tomàquet, pastanaga, blat de moro i olives.
Els làctics seran: iogurts naturals o de sabors, natilles, flams i iogurts líquids.
La fruita de desembre serà:  poma, pera, plàtan, taronja i mandarina.

Truita de patata amb amanida

      Bon Nadal i Feliç 2019

Sopa de Nadal (brou de pollastre i 
vedella, minimandonguilles i 

galets)

Fruita del temps

Fruita del temps

Cuixa de pollastre rostida amb 
panses i pinyons

Filet de lluç al forn amb 
verduretes

Escalopa de vedella amb amanida Salsitxes amb patates fregides

Fruita del temps Fruita del temps

Pizza italiana (P-2 Crema de 
verdures)

Pinya en el seu suc Làctic Fruita del temps Fruita del temps

Refresc i torrons

Truita a la francesa amb amanida

Mandonguilles amb salsa de 
tomàquet i xampinyons

Fruita del temps

Arròs amb tomàquet
Macarrons a la napolitana

(sofregit de ceba i tomàquet) i 
formatge ratllat

Mongetes verdes  amb patates  

Pit de pollastre al forn  amb 
patates fregides

Sopa de l'àviaFideuà amb calamars i musclos

Limanda arrebossada amb 
amanida

Crema de carbassó amb rostes Mongetes blanques estofadesArròs amb salsa de tomàquet

Llibret de gall dindi amb xips

FESTAFESTA
Fuita del temps Fruita del temps Làctic

Llenties casolanes

Cuixa de pollastre a l'ast amb 
amanida

Mongetes verdes amb patates

Hamburguesa de porc i vedella a 
la planxa amb amanida

Paella mixta
(sofregit, musclos, calamars, 

magre de porc i brou)

Truita francesa amb amanida

Desembre 2018

Estem treballant conjuntament amb Cesnut Nutrició 
per oferir-vos la màxima qualitat dietética en la 
programació dels nostres menús. Per qualsevol dubte 
del nostre menú contacti amb l'equip de Dietistes-
Nutricionistes a info@cesnut.com o per telèfon en el 93 
364 12 12.
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       Menú de Nadal

Les amanides de guarnició tindran els següents ingredients: enciam, tomàquet, pastanaga, blat de moro i olives.
Els làctics seran: iogurts naturals o de sabors, natilles, flams i iogurts líquids.
La fruita de desembre serà:  poma, pera, plàtan, taronja i mandarina.

Truita de patata amb amanida

      Bon Nadal i Feliç 2019

Sopa de Nadal (brou de pollastre i 
vedella, minimandonguilles i 

galets)

Fruita del temps

Fruita del temps

Cuixa de pollastre rostida amb 
panses i pinyons

Filet de lluç al forn amb 
verduretes

Escalopa de vedella amb amanida Salsitxes amb patates fregides

Fruita del temps Fruita del temps

Pizza italiana (P-2 Crema de 
verdures)

Pinya en el seu suc Làctic Fruita del temps Fruita del temps

Refresc i torrons

Truita a la francesa amb amanida

Mandonguilles amb salsa de 
tomàquet i xampinyons

Fruita del temps

Arròs amb tomàquet
Macarrons a la napolitana

(sofregit de ceba i tomàquet) i 
formatge ratllat

Patata i bròquil al vapor amb oli 
d'oliva

Pit de pollastre a la planxa amb 
patates fregides

Sopa d'au i verduresFideuà amb calamars i musclos

Limanda arrebossada amb 
amanida

Crema de carbassó amb rostes Mongetes blanques estofadesArròs amb salsa de tomàquet

Llibret de gall dindi amb xips

FESTAFESTA
Fuita del temps Fruita del temps Làctic

Llenties estofades amb verdures
(porro, tomàquet, pebrot, 

pastanaga i carbassó)
Cuixa de pollastre a l'ast amb 

amanida

Mongetes verdes amb patates

Hamburguesa de porc i vedella a 
la planxa amb amanida

Paella mixta
(sofregit, musclos, calamars, 

magre de porc i brou)

Truita francesa amb amanida

Desembre 2018

Estem treballant conjuntament amb Cesnut Nutrició 
per oferir-vos la màxima qualitat dietética en la 
programació dels nostres menús. Per qualsevol dubte 
del nostre menú contacti amb l'equip de Dietistes-
Nutricionistes a info@cesnut.com o per telèfon en el 93 
364 12 12.
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