
VEGÀ 

 

1º SETMANA (03/10-07/11-12/12-16/01-20/02-27/03-02/05-05/06-10/07) 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Amanida (enciam, tomàquet, blat de 

moro, olives i pastanaga) Macarrons 

integrals a la bolonyesa (llenties  i 

tomàquet) 

Fruita 

 
Cigrons estofats amb patata  / 

Sofregit de cigrons amb patata 

 Amanida (enciam, blat moro i pastanaga) 

Fruita 

Puré de verdura (pastanaga, patata, 

carbassó) 

Mongetes blanques guisades amb 
patata  

Amanida (enciam, tomàquet i olives) 

Iogurt natural La Fageda 

Arròs integral amb tomàquet    

Pèsols saltejats amb ceba 
Amanida (enciam, cogombre i pastanaga) 

Fruita 

 
Patates estofades 

/Amanida de patata  

Cigrons amb verdures 

(ceba, tomàquet, pastanaga i 

carbassó) 

Fruita 
2º SETMANA (10/10-14/11-19/12-23/01-27/02-03/04-09/05-12/06-17/07) 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
Tomàquet amanit Llenties 

amb verdures i patata 

Fruita 

Amanida variada (enciam, 

tomàquet, blat de moro, olives i 

pastanaga) 

Sopa amb verdures, fideus i cigrons 

Fruita 

 
Amanida de pasta integral   

Pèsols amb sofregit de ceba 

Iogurt natural La Fageda 

 

Bròquil amb patata    

Hamburguesa vegetal 

Amanida (enciam i cogombre) 

Fruita 

Amanida variada (enciam, tomàquet, 

blat de moro, olives i pastanaga) 

Arròs caldós amb pèsols i 

verdures 

Fruita 

3º SETMANA (17/10-21/11-27/12-30/01-06/03-11/04-15/05-19/06-24/07) 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
Mongeta tendra amb patata 

Cigrons guisats amb verdures 

Fruita 

Sopa de verdures amb arròs                                                                                                                                                                                                                                                                      

Llenties cuites amb oli 

d’oliva  

Amanida (enciam, olives i pastanaga) 

Fruita 

Crema de pastanaga i porro   

Mongetes seques saltejades a 

l’allet  

Amanida (enciam, tomàquet i blat de 

moro) 

Fruita 

Macarrons integrals amb tomàquet / 

Amanida de pasta 

Pèsols saltejats amb ceba i 

amanida (enciam i cogombre)    

Fruita 

Amanida variada (enciam, tomàquet, 

blat de moro, olives i pastanaga)  

Estofat           de mongeta blanca  

amb verdures i patata 

Iogurt natural La Fageda 

4º SETMANA (24/10-28/11-02/01-06/02-13/03-17/04-22/05-26/06) 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
Sopa vegetal amb pasta 

Cigrons saltejats a l’allet               

Amanida (enciam, olives i 

pastanaga) 

Fruita 

Amanida d'arròs integral 

Hamburguesa vegetal 

Amanida (enciam, tomàquet i blat 

de moro) 

Fruita 

 
Amanida variada Llenties 

amb arròs i verdures 

Iogurt natural La Fageda 

Puré de cigrons                   Mongeta 

tendra i patata 

Amanida (enciam i cogombre) 

Fruita 

Amanida Variada (enciam, 

tomàquet, blat de moro, olives i 

pastanaga) 

Fideus cassola amb pèsols  

Fruita 

5º SETMANA(31/10-05/12-09/01-13/02-20/03-24/04-29/05-03/07) 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
Puré de verdura (pastanaga, patata, 

carbassó i pèsols) 

Estofat de llenties  

Fruita 

Coliflor gratinada    

Hamburguesa vegetal 

Amanida (enciam, tomàquet i pastanaga) 

Fruita 

Arròs integral amb tomàquet 

Pèsols saltejats  amb 

amanida (enciam, blat de moro i olives) 

Iogurt natural La Fageda 

Amanida variada (enciam, 

tomàquet, blat de moro, olives i 

pastanaga) 

Sofregit de cigrons amb patata i 

ceba 

Fruita 

 
Pasta amb verdures / 

Amanida de pasta integrals 

Mongetes seques guisades 

amb verdures                   

Fruita 

BERENARS 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

FRUITA  AMB GALETES 
PA AMB TOMÀQUET I 

FRUITA 
FRUITA VARIADA 

PA AMB TOMÀQUET I F R U I T A  

 

PLÀTAN AMB BASTONETS DE 
PA 

 


