
2n Menú CURS 22-23 AFA Puig Cavaller El menú del dia pot ser modificat per raons diverses
SET-

MANA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

1

Arròs amb tomàquet fregit
Filets pollastre al forn
Enciam
Fruita

Al·lèrgens: sulfits

Puré de pastanaga amb
crostons de pa
Rap en salsa verda
Fruita

Al·lèrgens: sulfits, gluten,
fruits secs, peix

Llentilles amb verdures
Truita francesa amb
tomàquet amanit
Fruita

Al·lèrgens: sulfits, ou, làctics

Sopa de peix
Pollastre rostit al forn amb
daus de patata i
pastanaga
Fruita
Al·lèrgens: gluten, marisc,
peix

Amanida d’enciam, olives,
tomàquet, pastanaga,
formatge i pa torrat
Lasanya de carn
Flam casolà
Al·lèrgens: sulfits, ou, gluten,
làctics

2

Brou de pollastre amb
pasta
Truita de formatge amb
amanida d’enciam variat i
olives - Fruita
Al·lèrgens: gluten, ou,
làctics, sulfits

Cigrons guisats amb
espinacs
Bunyols de bacallà amb
enciam i pastanaga
Fruita
Al·lèrgens: sulfits, gluten, ou
peix

Arròs amb verduretes
Pollastre al forn
Enciam i tomàquet amanit
Fruita

Al·lèrgens: sulfits

Col i patata amb vinagreta
d’alls i olives
Filet de lluç al forn amb
salsa de tomàquet
Iogurt de sabors
Al·lèrgens: làctics, sulfits,
peix

Llentilles amb arròs
Llonganissa al forn amb
herbes provençals i patata
al forn
Fruita
Al·lèrgens: sulfits

3

Crema de carabassa i
moniato amb crostons
Filet de rosada arrebossat
Amanida de col blanca i
olives - Fruita
Al·lèrgens: gluten, sulfits, peix,

Macarrons amb tomàquet,
ceba caramel·litzada i
formatge
Aletes de pollastre al forn
Enciam - Fruita
Al·lèrgens: gluten, làctics

Bajoca i patata
Costelles de porc al forn
Amanida d’enciam i
maçana
Iogurt
Al·lèrgens: làctics

Llentilles amb xoriç i
botifarra
Lluç al forn amb ceba i alls
Fruita

Al·lèrgens: sulfits, peix

Arròs amb salsa de
verdures
Broqueta de pollastre
Enciam i tomàquet amanit
Fruita
Al·lèrgens: sulfits

4

Fesols amb arròs, all,
pebre i pernil
Mandonguilles amb
verduretes - Pastanaga
amanida - Iogurt
Al·lèrgens: sulfits, gluten,
làctics

Patates al forn amb sal i
oli
Rostit de costella, salsitxa
i llom
Fruita
Al·lèrgens: gluten, fruits secs

Olla barrejada amb carn,
pilota, cigrons i fideus
Empanades de tonyina
Enciam
Fruita
Al·lèrgens: sulfits, gluten,
peix

Arròs amb tomàquet
Bacallà amb samfaina
Fruita

Al·lèrgens: sulfits, peix

Bleda i patata
Gall d’indi amb salsa
barbacoa casolana
Enciam
Fruita
Al·lèrgens: sulfits

Si teniu qualsevol dubte o consulta, podeu contactar amb l’AFA a través de la web o enviar un mail a afa@ceip-puigcavaller.cat
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