
            

La fruita de

proximitat o

ecològica serà:

Poma, pera, plàtan,

mandarina, taronja 

DESEMBRE Menú

basalESCOLA CONCEPCIO  

Dos dies a la

setmana el pa serà

integral

El iogurt 

és de granja

Menú validat per

Dietistes Nutricionistes

co·legiades:

 CAT Nº0681

Dilluns Dimarts Dimecres DivendresDijous

Broquil amb patates a l´all 

 

 

Mandonguilla mixtes  amb

salsa tomàquet i cuscus

 

Iogurt granja ensucrat

llenties  estofades eco amb

verdures

 

 Pollastre rostit al romaní 

 amb enciam i olives

 

Fruita del temps

 

Sopa de brou amb pasta eco 

 

Filet de lluç  a la planxa amb

enciam  i daus tomàquet 

 

 

Fruita del temps

Crema de verdures de

temporada 

 

Arròs eco amb 

sèpia i costella porc 

 

Fruita del temps

 

Sopa au i verdures  amb

pasta eco  i llegum 

 

truita de patata i ceba 

 amb enciam i pastanaga 

 

  fruita del temps  

 

Pesols ,mongetes tendra ,

pastanaga i patata

 

Escalopa de magre porc

amb enciam i olives 

 

Fruita del temps

Arròs integral amb 

sofregit de tomàquet

 

filet de bacallà arrebossat

amb barreja d´enciams 

i pipes  

Fruita del temps

Crema de carbassa

,pastanaga i porros 

 

  Espaguetis integrals

bolonyesa eco 

 

 

Fruita del temps

 

 

Llenties estofades amb

verdures

 

Hamburguesa de verdures 

amb  olives  i  blat moro 

 

iogurt  granja ensucrat  

 

Arròs americana 

(ceba, tomàquet , carn vedella )

 

filet de llenguadina  amb

barreja d'enciams

i pipes 

Fruita del temps 

Mongeta tendre amb patates 

 

 

Butifarra de pages  amb 

amb samfaina  

 

Fruita del temps

 
Menú Especial 

Escudella de Nadal 
 

Pollastre
arrebossat amb  i

patates roses
 

Torro -  Taronjada 
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L'EQUIP DE COBISA

 US DESITJA   B O N E S   F E S T E S !!!

 

FESTA

ESCUDELLA
 L'escudella és un plat

típic català. Prové de

l'ebullició de la carn

d'olla amb llegums com

cigrons , patata,

col. També s'hi posa ceba,

pastanaga, porros, àpid. A

l'hivern ens ajuda a entrar

amb calor i  ens alleujarà

els constipats

Macarrons amb xampinyons

i formatge 

Gall dindi estofat amb

 xampinyons i carbassa daus  

 

Fruita del temps

Mongetes seques 

estofades  

cuixa de pollastre planxa  

amb carbassó 

 

Fruita del temps 


