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Truita de carabasseta /Tortilla
de calabacín 

Lacti artesà   

Encisam, pimentó i dacsa /
Lechuga, pimiento y maíz

Estofat de fesols  /Estofado de
alubias 

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

Hamburguesa amb creïlles braves
/Hamburguesa con patatas bravas

Fruita de temporada   

Encisam, dacsa i poma /Lechuga,
maíz y manzana

Sopa de peix  /Sopa de pescado 

Crema de verdures i emperador a la
planxa /Crema de verduras y

Llom de lluç en salsa amb porro /
Lomo de merluza en salsa con

puerro

Suc de taronja natural   

Encisam, formatge i anous /
Lechuga, queso y nueces

Canelons de carn  /Canelones de
carne 

Creïlles bolonyesa i amanida de cous-cous /
Patatas boloñesa y ensalada de cúscus

 / 

   

 /

  / 

Ous gratinats amb beixamel /
Huevos gratinados con bechamel 

Fruita de temporada   

Encisam, olives i tonyina /Lechuga,
aceitunas y atún

Paella marinera  /Paella marinera 

Pit a la planxa amb brócoli /Pechuga a la
plancha con brócoli

CEIP MANUEL GONZÁLEZ MARTÍ
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Divendres /Viernes7Dimecres /Miércoles

Hàbit del mes

Donarem les gràcies sempre

que ens atenguen. 

Sabies que... Els hàbits familiars contribuïxen a establir, mantindre y/o modifiques l'estil de vida de cada persona. La vida
familiar en un pilar fonamental per a la prevenció, detecció i control de la diabetis. El 80% dels casos de diabetis tipus 2 poden
previndre's adoptant: una dieta equilibrada amb adequada hidratació, activitat física periòdica i un bon descans. 



Truita francesa amb formatge /
Tortilla francesa con queso 

Làctic   

Encisam, formatge i pipes /
Lechuga, queso y pipas

Crema d'espinacs amb rostes  /
Crema de espinacas con

picatostes 

Emperador amb salsa verda /
Emperador con salsa verde 

Fruita de temporada   

Encisam, raïm i ceba dolça /
Lechuga, uva y cebolla dulce

Espirals amb brócoli i formatge  /
Espirales con brócoli y queso 

Rellomello a la planxa amb creïlla fornera /
Solomillo a la plancha con patata panadera

Entrecuixa de pollastre amb
albergina /Entremuslo de pollo con

berenjena 

Suc de taronja natural   

Escarola, ceba i olives /Escarola,
cebolla y aceitunas

Guisat de rap  /Guisado de rape 

Magre al forn amb samfaina /Magro al horno
con pisto

Pizza de pernil york /Pizza de
jamón york 

Postres casolanes   

Encisam, pimentó i endivias /
Lechuga, pimiento y endivias

Cigrons amb abadejo  /Garbanzos
con bacalao 

Sandvitx vegetal complet /Sandwich vegetal
completo

Sépia enfarinada amb saltat
campestre  /Sepia enharinada con

salteado campestre 

Fruita de temporada   

Encisam, col llombarda i olives /
Lechuga, repollo y aceitunas

Arròs al forn  /Arroz al horno 

Verdures amb beixamel /Verduras con
bechamel

Truita de creïlles /Tortilla de
patatas 

Làctic   

Encisam, llombarda i ceba tendra
/Lechuga, lombarda y cebolla

tierna

Llentilles casolanes de verdures  /
Lentejas caseras de verduras 

Costelles a la barbacoa amb pimentó /
Costillas a la barbacoa con pimiento

Llonganisses amb tomaca i
formatge /Longanizas con tomate

y queso 

Fruita de temporada   

Enciam, tomaca i dacsa /Lechuga,
tomate y maíz

Bullit valencià  /Hervido
valenciano 

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

Caçó amb verdures /Cazón con
verduras 

Suc de taronja natural   

Escarola, espinacs i panses /
Escarola, espinacas y pasas

Cuscús de vedella  /Cuscús de
ternera 

Peix al forn amb saltat de verdures /Pescado
al horno con salteado de verduras

Llom amb pimentó i creïlles /Lomo
con pimiento y patatas 

Fruita de temporada   

Col, llombarda i dacsa /Repollo,
lombarda y maíz

Sopa de fideus  /Sopa de fideos 

Creps farcits de formatge, tomaca i carbassó
/Creps rellenos de queso, tomate y calabacín

Pa integral amb pernil serrà i
formatge /Pan integral con jamón

serrano y queso 

Postres nadalenques   

Snacks /Snacks

Paella valenciana  /Paella
valenciana 

Bullit valencià i gall a la planxa /Hervido
valenciano y gallo a la plancha
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Rafael Rivelles 60 - 46200 -Paiporta (Valencia)- Telef: 963 976 520 -Fax : 963 973 118  -nutricion@grupocaps.com

Kc: 602 Pr: 28 Hc: 36 Gr: 58 Kc: 617 Pr: 22 Hc: 36 Gr: 42 Kc: 672 Pr: 43 Hc: 49 Gr: 33 Kc: 540 Pr: 31 Hc: 68 Gr: 16 Kc: 783 Pr: 23 Hc: 44 Gr: 114
Dilluns /Lunes Dimarts /Martes Dimecres /Miércoles Dijous /Jueves Divendres /Viernes10 11 12 13 14

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

Emperador al forn amb saltat campestre /
Emperador al horno con salteado campestre

VACACIONS DE NADAL  

TOT L'EQUIP DE CAPS VOS DESITJA BONES
FESTES 

I UN FELIÇ ANY 2019!!!

Kc: 672 Pr: 43 Hc: 49 Gr: 33

Magre al forn amb samfaina /Magro al horno
con pisto
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