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Pit arrebossada amb tomaca /
Pechuga rebozada con tomate 

Fruita natural   

Amanida: Enciam, dacsa i palets
de cranc /Ensalada: Lechuga, maíz

y surimi

Crema de verdures de temporada
/Crema de verduras de temporada

Llenguado a la llima amb espàrrecs /Lenguado
al limón con espárragos

Croquetes variades amb xips /
Croquetas variadas con patatas

chips 

Fruita en almívar   

Pa amb oli /Pan con aceite

Espirals amb tonyina  /Espirales
con atún 

Pimentó roig gratinat farcit de
verdures /Pimiento rojo gratinado

Pizza campestre /Pizza campestre

Fruita natural   

Galetes salades /Galletitas
saladas

Fesols estofades  /Alubias
estofadas 

Bullit valencià i gall a la planxa /Hervido
valenciano y gallo a la plancha

Truita amb pernil dolç /Tortilla
con jamón york 

Làctic   

Amanida: Enciam, dacsa i carlota /
Ensalada: Lechuga, maíz y

zanahoria

Mandonguilles jardinera  /
Albóndigas jardinera 

Pit de titot amb all i llorer /Pechuga de pavo
con ajo y laurel

Emperador amb salsa amb fines
herbes (oli, alfàbega, ceba) /
Emperador con salsa y finas

hierbas (aceite,albahaca,cebolla) 
Fruita natural   

Amanida mediterrània (encisam,
tomaca, tonyina) /Ensalada

mediterránea (lechuga, tomate,

Arròs a la cubana (tomaca, all,
arròs)  /Arroz a la cubana

(tomate, ajo, arroz) 

Espinacs saltejats i vedella a la planxa amb
allets /Espinacas salteadas y ternera a la
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Kc: 704 Pr: 27 Hc: 53 Gr: 52
Dimarts /Martes12

Kc: 672 Pr: 21 Hc: 25 Gr: 70
Dilluns /Lunes11

Kc: 1.042 Pr: 42 Hc: 139 Gr: 65
13

Kc: 712 Pr: 29 Hc: 25 Gr: 67
Dijous /Jueves14

Kc: 726 Pr: 30 Hc: 37 Gr: 88
Divendres /Viernes15Dimecres /Miércoles

HÀBIT DEL MES  Caminem
sense presses quan ens dirigim cap al

menjador. Mantenim orde en les
entrades i eixides. 

SABIES QUE... Una alimentació equilibrada es basa a realitzar 4 o 5 menjars al dia. Un desdejuni complet, compost per: lactis,
cereals i fruita. Un bon repartiment dels aliments al llarg de la setmana. Tant el menjar com el sopar ha de contindre: aliments del
grup de les verdures, aliments del grup dels cereals, tubèrculs i llegums, aliments proteics i com a postres, fruita o lacti. La millor
beguda i més adequada serà l'aigua. Evitar aliments de brioxeria industrial, caramels, pastissos... 



Lluç al forn amb pèsols /Merluza
al horno con guisantes 

Fruita natural   

Ensalada: Encisam, dacsa i
espàrrecs blancs /Ensalada:
Lechuga, maíz y espárragos

Espirals amb xampinyons  /
Espirales con champiñones 

Pernilets de pollastre a la llima /
Jamoncitos de pollo al limón 

Fruita natural   

Amanida: Enciam, carlota i olives /
Ensalada: Lechuga, zanahoria y

aceitunas

Bullit valencià (creïlla, bajoqueta,
carlota)  /Hervido valenciano

(patata, judía verde, zanahoria) 

Sardines al forn i cassoletes de carabasseta /
Sardinas al horno y tartaletas de calabacín

Llom en salsa amb ceba /Lomo en
salsa con cebolla 

Làctic   

Amanida: Enciam, pimentó  i
tonyina /Ensalada: Lechuga,

pimiento y atún

Sopa de peix (gamba, clòtxines,
lluç)  /Sopa de pescado (gamba,

mejillones, merluza) 

Limanda al forn amb xampinyons /Limanda al
horno con champiñones

Truita amb formatge /Tortilla con
queso 

Fruita natural   

Amanida: Enciam, carlota i pipes /
Ensalada: Lechuga, zanahoria y

pipas

Llentilles de l'àvia (ceba, creïlla,
carlota)  /Lentejas de la abuela

(cebolla, patata, zanahoria) 

Crema de verdures amb pit de pollastre /
Crema de verduras con pechuga de pollo

Arròs al forn (cigrons, botifarra,
creïlla)  /Arroz al horno

(garbanzos, morcilla, patata) 

Fruita natural   

Saladets /Saladitos

Ensalada russa  /Ensaladilla rusa 

Filet d'orada al forn amb salsa de ceba /
Filete de dorada al horno con salsa de cebolla

Llonganisses al forn amb creïlles /
Longanizas al horno con patatas 

Fruita natural   

Amanida: Enciam, dacsa i
cogombre /Ensalada: Lechuga,

maíz y pepino

Sopa d'olla (fideus, xirivia, nap)  /
Sopa de cocido (fideos, chirivía,

nabo) 

Tonyina a la planxa fresca amb tomaca /Atún
a la plancha fresco con tomate

Bacallà al form amb all-i-oli /
Bacalao al horno con all-i-oli 

Fruita natural   

Amanida: Enciam, tomaca i passes
/Ensalada: Lechuga, tomate y

pasas

Macarrons italians (xampinyons,
formatge, tomaca)  /Macarrones

italianos (champiñones, queso,
tomate) 

Conill al forn amb taronja i verdures /Conejo
al horno con naranja y verduras

Truita de creïlles /Tortilla de
patatas 

Fruita natural   

Amanida: Enciam, carlota i tonyina
/Ensalada: Lechuga, zanahoria y

atún

Estofat de cigrons (carlota,
tomaca, ceba)  /Estofado de

garbanzos (zanahoria, tomate,
cebolla) 

Broqueta de pollastre amb verdures /
Brocheta de pollo con verduras

Pollastre al forn amb poma /Pollo
al horno con manzana 

Fruita natural   

Pa amb tomaca /Pan con tomate

Puré de carabassa  /Puré de
calabaza 

Halibut al forn i bajoquetes saltejades /
Halibut al horno y judías salteadas

Pernil dolç i formatge /Jamón
york y queso 

Làctic   

Amanida de l'horta /Ensalada de
la huerta

Paella valenciana (garrofón,
bajoquetes, pollastre)  /Paella
valenciana (garrofón, judías

verdes, pollo) 

Remenat d'ou amb verdures (albergina,
carabasseta, ceba) /Revuelto de huevo con
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Rafael Rivelles 60 - 46200 -Paiporta (Valencia)- Telef: 963 976 520 -Fax : 963 973 118  -nutricion@grupocaps.com

Kc: 612 Pr: 29 Hc: 50 Gr: 33 Kc: 569 Pr: 28 Hc: 38 Gr: 38 Kc: 782 Pr: 52 Hc: 31 Gr: 54 Kc: 590 Pr: 26 Hc: 49 Gr: 32 Kc: 784 Pr: 15 Hc: 45 Gr: 92

Dilluns /Lunes Dimarts /Martes Dimecres /Miércoles Dijous /Jueves Divendres /Viernes
Kc: 477 Pr: 29 Hc: 31 Gr: 30 Kc: 503 Pr: 31 Hc: 48 Gr: 45 Kc: 698 Pr: 26 Hc: 65 Gr: 37 Kc: 515 Pr: 25 Hc: 47 Gr: 25 Kc: 651 Pr: 28 Hc: 31 Gr: 62
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La composició del menú consta d'entrant, 1r plat, 2n plat, postres, pa i aigua
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Altramuces Gluten

Sulfitos

Moluscos Mostaza Pescado Soja

F cáscara Sésamo Huevos

Crustáceos

Lácteos

CacahuetesApio

Existix a disposicio de les famílies informacio especifica
sobre al.lergens en la cuina del centre o direcció. (Real
decret RD 126/2015

Xulletes de titot amb saltejat de verdures /
Chuletas de pavo con salteado de verduras

FLAM COLORIT DE VERDURES 

Ingredients: 3 carlotes, 2 carabassetes, 1 creïlla, 2 ous, alfàbega fresca, 1 iogurt
natural, sal i pebre. 

Preparació: Pelar les carlotes, les carabassetes i la creïlla. Tallar-les en trossos
grans. Coure al vapor 10 minuts. Afegir a les verdures els ous batuts, el iogurt i
l'alfàbega picada. Salpebrar al gust i batre novament tot junt. Abocar la mescla en
una font greixada lleugerament. Coure al bany maria en el forn calent a 180º, fins que
estiga quallat. Deixar refredar i desemmotlar, decorar i servir. 


