
         MENU TRITURAT CURS 2022-23

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

NOMES 

VERDURES

Puré de verdures 

(carbassó,pastanaga, ceba i 

patata) 

Puré de verdures (mongeta 

tendra,  porro i patata) 

Puré de verdures (carbassó, 

pastanaga, ceba i patata) 

Puré de verdures (mongeta 

tendra, porro i patata) 

Puré de verdures 

(carbassó,pastanaga, ceba i 

patata) 

Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

INCORPORACIO 

DE POLLASTRE

Puré de verdures 

(carbassó,pastanaga, ceba i 

patata)                     amb 

pollastre

Puré de verdures (mongeta 

tendra,porro i patata)                                

amb gall d'indi

Puré de verdures 

(carbassó,pastanaga, ceba i 

patata)                          

amb pollastre

Puré de verdures (mongeta 

tendra,porro i patata)                                 

amb gall d'indi

Puré de verdures 

(carbassó,pastanaga, ceba i 

patata)                                 

amb gall d'indi

Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

INCORPORACIO 

DE VEDELLA

Puré de verdures 

(carbassó,pastanaga, ceba i 

patata)                                

amb pollastre

Puré de verdures (mongeta 

tendra,porro i patata)                                  

amb vedella

Puré de verdures 

(carbassó,pastanaga, ceba i 

patata)                               

amb pollastre

Puré de verdures (mongeta 

tendra,porro i patata)                                  

amb gall dindi

Puré de verdures 

(carbassó,pastanaga, ceba i 

patata)                             

amb vedella

Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

INCORPORACIO 

DE PEIX

Puré de verdures 

(carbassó,pastanaga, ceba i 

patata)                                

amb pollastre

Puré de verdures (mongeta 

tendra,porro i patata)                       

amb vedella

Puré de verdures 

(carbassó,pastanaga, ceba i 

patata)                            

amb peix blanc

Puré de verdures (mongeta 

tendra,porro i patata)                                 

amb gall dindi

Puré de verdures 

(carbassó,pastanaga, ceba i 

patata)                          

amb peix blanc/pollastre

Iogurt natural Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

BERENARS
FRUITA                        

(sencera o triturada)

FRUITA                        

(sencera o triturada)

FRUITA                        

(sencera o triturada)

FRUITA                        

(sencera o triturada)

FRUITA                        

(sencera o triturada)

Tots els triturats elaborats sense llet ni derivats làctics.


