
Maig Sense peix i fruits secs

2 Amanida d'arròs s/fs i p 3 Llenties amb arròs bullits amb oli d'oliva 4 Mongeta i patata bullida 5 Sopa de pistons s/peix i fs 6
Pollastre al forn Truita de carbassó Llom planxa Llom planxa

  tomàquet amanit  enciam i pastanaga   s.tomàquet helios   enciam i pastanaga
Fruita Iogurt natural Fruita Fruita

9 Mongeta i patata bullida 10 Minestra de verdures freda 11 Arròs i s.tomàquet Helios 12 Puré de carbassó s/p i fs 13
Escalopa de llom (s/fs) Pit d'au planxa Fricandó de vedella amb pèsols s/fs Pollastre al forn 
  enciam i pastanaga  tomàquet amanit Iogurt natural amb fruita natural  xips F. Ravich

Fruita Fruita Fruita

16 Sopa de brou i pasta s/fs 17 Cigrons bullits amb oli d'oliva 18 Amanida d'arròs s/fs i p 19 Coliflor i patata bullida 20
Pollastre al forn Bistec vedella planxa Truita de patata i ceba Pit d'au planxa
 xips F. Ravich  enciam i pastanaga  enciam i tomàquet   enciam i pastanaga

Fruita Taronja amb sucre Fruita Iogurt natural amb fruita natural

23 Macarrons i s.tomàquet Helios 24 Puré de verdures s/p i fs 25 Minestra de verdures freda 26 Arròs i s.tomàquet Helios 27
Pollastre a l'all Bistec vedella planxa Cuixa de porc rostida s/fs Pit d'au planxa

 carbassó   enciam i tomàquet   enciam i blat de moro   enciam i blat de moro
Fruita Fruita Iogurt natural amb fruita natural Fruita

30 Arròs i s.tomàquet Helios 31 Puré de porros s/p i fs
Escalopa de llom (s/fs) Bistec vedella planxa

 enciam i pastanaga   tomàquet amanit
Fruita Iogurt natural



Espirals i s.tomàquet Helios
Estofat vedella amb pèsols (s/fs)

Fruita

Sopa de fideus s/peix i fs
Truita de xampinyons naturals

  enciam i blat de moro
Fruita

Espirals i s.tomàquet Helios
Llom planxa 

 enciam i pastanaga
Fruita

Llenties amb arròs bullits amb oli d'oliva
Truita fines herbes
  tomàquet amanit

Fruita


