
Mongeta tendra     

amb patata 

Mandonguilles de vedella 

amb salsa 

Fruita de temporada 

Arròs amb sofregit   

de tomàquet 

Gall dindi a la planxa 

amb amanida  

Làctic 

Amanida Russa  

Lluç al forn  

amb salsa de tomàquet 

Fruita de temporada 

Crema de carbassa 

Pollastre al forn 

amb xips 

Fruita de temporada 

Cigrons estofats 

amb verdures 

 Truita de patates  

amb tomàquet amanit 

Fruita de temporada 

Espaguetis sense gluten   

a la carbonara 

Lluç  a la planxa 

amb enciam i blat de moro 

Fruita de temporada 

Crema de verdures 

Pollastre al chilindrón 

Fruita de temporada 

Macarrons sense gluten 

amb tomàquet  

i formatge 

Hamburguesa de vedella 

amb enciam, cogombre i 

olives 

Làctic 

Llenties guisades        

amb verdures 

Bacallà al forn 

amb enciam i tomàquet 

Fruita de temporada  

Arròs 3 delícies 

Truita de patata i ceba 

amb enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 

Arròs amb verduretes 

Lluç al forn 

amb tomàquet amanit 

Fruita de temporada 
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Menú sense gluten – Setembre 2022 

La Dietista-Nutricionista 

ens diu: 

Feliç tornada a l’escola! 

Aprofiteu els dies de més calor 

d’aquest mes per continuar fent 

sortides a la platja o a la piscina.  

Nedar o jugar dins l’aigua és una 

activitat molt saludable. 

Excursions per la muntanya o passejar 

per la ciutat, gaudir de l’aire lliure i del 

sol. 

Mantenir les sortides a l’aire lliure i al 

sol durant tot l’any és un hàbit molt 

saludable. No el perdis!  

ARRELSEscola 
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Menú diari 
Valor nutricional 

Mongeta tendra         

amb patata 

Gall dindi estofat 

amb pastanaga i 

xampinyons 

Fruita de temporada 

Mongetes blanques         

amb verdures 

Truita de patata 

amb enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 

26 27 28 

5 6 7 8 9 
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Espirals sense gluten 

amb tomàquet 

Pollastre al forn  

amb xips 

Fruita de temporada 

Arròs amb salsa     

de tomàquet 

Croquetes sense gluten  

amb enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 

Sopa de pasta         

(sense gluten) 

Lluç al forn     

amb samfaina 

Fruita de temporada 

Bròquil amb patata 

Estofat de porc amb 

xampinyons i verduretes 

Fruita de temporada 
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Llenties pardines guisades 

Truita de patata i carbassó 

amb enciam i blat de moro 

Làctic 

Menús revisats per Cristina Ballester 

de Cendra . Diplomada en Nutrició 

Humana i Dietètica  
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FESTIU A BARCELONA

MENU ESPECIAL 
BENVINGUDA 

MENU ESPECIAL 
BENVINGUDA 

Crema de carbassó 

Botifarra de pagès 

amb  enciam i blat de moro 

Làctic 




