
Hàbit del mes

Adoptarem postures correctes a l'assentar-

nos a la taula per a menjar. 

BENIFARAIG
Novembre
Noviembre

 / 

   

 /

  / 

 / 

   

 /

  / 

Truita francesa amb albergina /
Tortilla francesa con berenjena 

Làctic   

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

zanahoria

Sopa de fideus amb peix  /Sopa
de fideos con pescado 

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

Llonganisses amb samfaina
casolana /Longanizas con pisto

casero 

Fruita de temporada   

Col llombarda, ceba i dacsa /
Repollo, cebolla y maíz

Sopa casolana de pollastre  /Sopa
casera de pollo 

Broquetes de verdures amb cúrcuma i sopa /
Brochetas de verduras con cúrcuma y sopa

 / 

   

 /

  / 

Lluç amb minestra /Merluza con
menestra 

Fruita de temporada   

Escarola, dacsa i rave /Escarola,
maíz y rábano

Potatge de cigrons amb verdures
/Potaje de garbanzos con

verduras 

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

Truita francesa amb pimentó /
Tortilla francesa con pimiento 

Fruita de temporada   

Encisam, pimentó i pésols /
Lechuga, pimiento y guisantes

Hèlices amb salsa de verdures  /
Hélices con salsa de verduras 

Cavalla al forn amb saltat de dacsa /
Caballa al horno con salteado de maíz

Pit planxa amb creïlles /Pechuga
plancha con patatas

Suc de taronja natural   

Mezclum, anous i remolatxa /
Mezclum, nueces y remolacha

Crema de carabassa i carlota  /
Crema de calabaza y zanahoria 

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

Tosta integral d'humus de cigrons
/Tosta integral de humus de

garbanzos 

Làctic   

Encisam, ceba i granada /Lechuga,
cebolla tierna y naranja

Arròs del senyoret  /Arroz del
señorito 

Sandwich complet vegetal amb tonyina /
Sandwich completo vegetal con atún

Caçó al forn amb bajoquetes /
Cazón al horno con judías verdes 

Fruita de temporada   

Espinacs, carlota i blat de moro /
Espinacas, zanahoria y maíz

Guisat de creïlla amb titot  /
Guisado de patata con pavo 

Ensalada completa amb ou /Ensalada completa
con huevo

Hàbit del mes

Adoptarem postures correctes a l'assentar-nos

a la taula per a menjar. 
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Kc: 639 Pr: 46 Hc: 66 Gr: 21
Dimarts /Martes6

Kc: 639 Pr: 14 Hc: 38 Gr: 56
Dilluns /Lunes5

Kc: 573 Pr: 32 Hc: 44 Gr: 33
7

Kc: 383 Pr: 15 Hc: 12 Gr: 53
Dijous /Jueves8

Kc: 566 Pr: 31 Hc: 40 Gr: 32

Divendres /Viernes9Dimecres /Miércoles

Sabies que... El colesterol dietètic es troba en els aliments d'origen animal. Els aliments d'origen vegetal NO
contenen colesterol. Encara que cal tindre en compte també els olis de palma o coco, presents en alguns productes
industrials, ja que es relacionen amb el colesterol sanguini pel seu alt contingut en greix saturada i no pel colesterol.
Normalment, moltes vegades, els greixos saturades i el colesterol coincidixen en els aliments. 

Sabies que... El colesterol dietètic es troba en els aliments d'origen animal. Els aliments d'origen vegetal NO contenen colesterol. Encara que cal
tindre en compte també els olis de palma o coco, presents en alguns productes industrials, ja que es relacionen amb el colesterol sanguini pel seu alt
contingut en greix saturada i no pel colesterol. Normalment, moltes vegades, els greixos saturades i el colesterol coincidixen en els aliments. 



Peix espasa amb carabasseta /Pez
espada con calabacín 

Fruita de temporada   

Mezclum, ceba i pésols /
Mezclum, cebolla y guisantes

Tallarines amb bolonyesa vegetal
/Tallarines con boloñesa vegetal 

Truita de creïlles /Tortilla de
patatas 

Fruita de temporada   

Encisam, formatge i pipes /
Lechuga, queso y pipas

Crema de llentilles ecològiques
amb carabassa  /Crema de

lentejas ecológicas con calabaza 

Tomàquets amb nous i croquetes de verdures
al forn /Tomates con nueces y croquetas de

Pollastre al forn amb creïlles
torrades /Pollo al horno con

patatas asadas 

Suc de taronja natural   

Encisam, olives i rave /Lechuga,
aceitunas y rábano

Sopa de menuts  /Sopa de
menudillos 

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

Fotja amb salsa de verdures /
Gallineta con salsa de verduras 

Lacti artesà   

Col de cabdell, rave i dacsa /
Repollo, rábano y maíz

Paella de magre amb verdures  /
Paella de magro con verduras 

Nuggets de lluç i creïlles al microones /
Nuggets de merluza y patatas al microondas

Llom planxa amb salsa de pésols  /
Lomo plancha con salsa de

guisantes 

Fruita de temporada   

Llombarda, carlota i ceba /
Lombarda, zanahoria y cebolla

Caldereta de peix  /Caldereta de
pescado 

Llobarro al forn amb compota de tomaca /
Lubina al horno con compota de tomate

Truita de ceba /Tortilla de
cebolla 

Postres casolanes   

Escarola, dacsa i poma /Escarola,
maíz y manzana

Sopa d'olla amb cigrons  /Sopa de
puchero con garbanzos 

Taquets de pollastre amb salsa suau de curry
/Tacos de pollo con salsa suave de curry

Assortiment de companatges /
Surtido de fiambres 

Fruita de temporada   

Encisam, pimentó i olives /
Lechuga, pimiento y aceitunas

Espaguetis mariners  /Espaguetis
marineros 

Emperador amb fesols saltades /Emperador
con judías salteadas

Hamburguesa amb pimentons /
Hamburguesa con pimientos 

Suc de taronja natural   

Encisam, alvocater i carlota /
Lechuga, aguacate y zanahoria

Bullit de tardor  /Hervido de
otoño 

Pizza de tonyina amb amanida /Pizza de atún
con ensalada

Peix a la crema de Hidalgo /
Pescado a la crema de Hidalgo 

Làctic   

Espinacs, carlota i blat de moro /
Espinacas, zanahoria y maíz

Arròs roig mexicà  /Arroz rojo
mexicano 

Orada al forn amb creïlles /Dorada al horno
con patatas

Rap al forn amb verdures /Rape al
horno con verduras 

Fruita de temporada   

Mezclum, formatge i raïm /
Mezclum, queso y uva

Canelons de carn amb beixamel  /
Canelones de carne con bechamel 

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

Pit planxa amb ceba /Pechuga
plancha con cebolla 

Fruita de temporada   

Col llombarda, carlota i ou dur /
Repollo, zanahoria y huevo duro

Crema de carabasseta i nap  /
Crema de calabacín y nabo 

Lluç torrada amb porro /Merluza
asada con puerro 

Tosta integral amb formatge
fresc /Tosta integral con queso

fresco 

Fruita de temporada   

Encisam, ceba tendra i panses /
Lechuga, cebolla tierna y pasas

Macarrons integrals al pesto  /
Macarrones integrales al pesto 

Emparedats de mozzarella i salmó amb
amanida d´espinacs /Emparedados de

Suc de taronja natural   

Col llombarda, endivias i
remolatxa /Repollo, endivias y

remolacha

Guisat de galta  /Guisado de
carrillada 

Bajoquetes saltejades amb beicon i ou /
Judías salteadas con beicon y huevo

Remenat d'ou amb creïlla /
Revuelto de huevo con patata 

Làctic   

Encisam amb salsa de formatge /
Lechuga con salsa de queso

Llentilles amb bledes  /Lentejas
con acelgas 

Consomé i pollastre amb ceba caramelitzada /
Consome y pollo con cebolla caramelizada

Sopa i llom a la planxa amb carbassó /Sopa y
lomo a la plancha con calabacín

Kc: 489 Pr: 31 Hc: 34 Gr: 24
Dilluns /Lunes26

Kc: 531 Pr: 31 Hc: 34 Gr: 35
Dimarts /Martes27 Kc: 738 Pr: 31 Hc: 42 Gr: 37

Dimecres /Miércoles28
Kc: 677 Pr: 35 Hc: 63 Gr: 33
Dijous /Jueves29
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Dilluns /Lunes Dimarts /Martes Dimecres /Miércoles Dijous /Jueves Divendres /Viernes12 13 14 15 16

La composició del menú consta d'entrant, 1r plat, 2n plat, postres, pa i aigua

Llonganisses amb samfaina
casolana /Longanizas con pisto

casero 

Fruita de temporada   

Llombarda, carlota i pimentó /
Lombarda, zanahoria y pimiento

Arròs a la cubana  /Arroz a la
cubana 

Albergines farcides al forn /Berenjenas
rellenas al horno

Kc: 711 Pr: 18 Hc: 34 Gr: 82
Divendres /Viernes30

Panini integral vegetal gratinat al forn /Panini
integral vegetal gratinado al horno

Espinacs, carlota i blat de moro /
Espinacas, zanahoria y maíz

Arròs roig mexicà  /Arroz rojo
mexicano 

Peix a la crema de Hidalgo /
Pescado a la crema de Hidalgo 

Làctic   

Albergines farcides al forn /Berenjenas
rellenas al horno

Kc: 763 Pr: 41 Hc: 41 Gr: 51

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

19 Dilluns /LunesDilluns /Lunes Dimarts /Martes Dimecres /Miércoles21
Kc: 552 Pr: 18 Hc: 47 Gr: 32

Divendres /Viernes

DIA MEXICÀ
Kc: 607 Pr: 28 Hc: 35 Gr: 49 Kc: 511 Pr: 22 Hc: 16 Gr: 43 Kc: 620 Pr: 27 Hc: 35 Gr: 53

20 23Dijous /Jueves
Kc: 773 Pr: 37 Hc: 18 Gr: 85

22Dilluns /Lunes


