
Hàbit del mes

Ens assentarem a menjar amb
tranquil·litat, sense cridar, sense

presses ni espentes. 

Divendres /Viernes1
Kc: 748 Pr: 12 Hc: 70 Gr: 81

BENIFARAIG
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Coca d'escalivada de verdures /
Coca de escalivada de verduras 

Fruita de temporada   

Espinacs, endivia i olives /
Espinacas, endivia y aceitunas

Arròs al forn  /Arroz al horno 

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

 / 

   

 /

  / 

Llonganisses amb samfaina
casolana /Longanizas con pisto

casero 

Postres casolanes   

Escarola, tomaca i formatge /
Escarola, tomate y queso

Crema de verdures de temporada
/Crema de verduras de temporada

Halibut en salsa amb rodanxa de creïlla /
Halibut en salsa con rodaja de patata

Abadejo enfarinat amb brócoli /
Bacalao enharinado con brócoli 

Fruita de temporada   

Encisam, carlota i dacsa /Lechuga,
zanahoria y maíz

Espaguetis amb tonyina  /
Espaguetis con atún 

Amanida de fruita de temporada i
fruits secs /Ensalada de fruta de

Lluç en salsa amb bajoquetes /
Merluza en salsa con judías

verdes

Suc de taronja natural   

Canonges, encisam i ceba /
Canónigos, lechuga y cebolla

Guisat de creïlla amb costella  /
Guisado de patata con costilla 

Titot a la taronja amb bolets /Pavo a la
naranja con setas

Entremesos variats /Entremeses
variados 

Lacti artesà   

Encisam, brots de soja i dacsa /
Lechuga, brotes de soja y maíz

Arròs del senyoret  /Arroz del
señorito 

Espinacs saltejats i vedella planxa /Espinacas
salteadas y ternera plancha

Truita de carabasseta /Tortilla
de calabacín 

Fruita de temporada   

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

Potatge de cigrons  /Potaje de
garbanzos 

Broqueta de pollastre amb verdures /
Brocheta de pollo con verduras

Hàbit del mes

Ens assentarem a menjar amb
tranquil·litat, sense cridar, sense presses

ni espentes. 

CEIP MANUEL GONZÁLEZ MARTÍ

Kc: 534 Pr: 21 Hc: 20 Gr: 42
Dimarts /Martes5

Kc: 567 Pr: 23 Hc: 38 Gr: 64
Dilluns /Lunes4

Kc: 528 Pr: 31 Hc: 36 Gr: 28
6

Kc: 560 Pr: 29 Hc: 11 Gr: 66
Dijous /Jueves7

Kc: 630 Pr: 29 Hc: 61 Gr: 30

Divendres /Viernes8Dimecres /Miércoles

Sabies que... Caminar és ideal per a començar a fer exercici i reduïx el risc de lesions. Amb
només 30 minuts al dia ja et sents millor, ajuda al cor a estar més sa i és el principi per a
trotar o córrer eventualment. 

Sabies que... Caminar és ideal per a començar a fer exercici i reduïx el risc de lesions. Amb només 30 minuts al dia
ja et sents millor, ajuda al cor a estar més sa i és el principi per a trotar o córrer eventualment. 



Abadejo a la biscaïna amb pésols /
Bacalao a la vizcaína con guisantes

Fruita de temporada   

Espinacs, formatge i olives /
Espinacas, queso y aceitunas

Macarrons amb salsa de verdures
/Macarrones con salsa de

verduras 

Pernilets de pollastre amb
carxofes /Jamoncitos de pollo con

alcachofas 

Fruita de temporada   

Encisam, dacsa i poma /Lechuga,
maíz y manzana

Sopa de peix  /Sopa de pescado 

Salmó a la papillota amb verdures /Salmón al
papillote con verduras

Truita francesa amb formatge /
Tortilla francesa con queso 

Suc de taronja natural   

Llombarda, carlota i encisam /
Lombarda, zanahoria y lechuga

Llentilles amb bledes  /Lentejas
con acelgas 

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

Llom al forn amb brócoli /Lomo al
horno con brócoli 

Làctic   

Encisam, dacsa i kiwi /Lechuga,
maíz y kiwi

Caldereta de creïlla amb rap  /
Caldereta de patata con rape 

Panini vegetal /Panini vegetal

Sépia enfarinada amb maionesa  /
Sepia enharinada con mahonesa 

Fruita de temporada   

Escarola, ceba i tomaca /Escarola,
cebolla y tomate

Paella de pollastre i verdura  /
Paella de pollo y verdura 

Truita francesa, dolç i ensalada /Tortilla
francesa, york y ensalada

Truita de creïlles /Tortilla de
patatas 

Fruita de temporada   

Canonges, pimentó i carlota /
Canónigos, pimiento y zanahoria

Empedrat de fesols  /Empedrado
de alubias 

Pizza de tonyina amb amanida /Pizza de atún
con ensalada

Peix en salsa amb bajoquetes /
Pescado en salsa con judías verdes

Fruita de temporada   

Enciam amb formatge /Lechuga
con queso

Lasanya bolonyesa  /Lasaña
boloñesa 

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

Caçó enfarinat amb xampinyons /
Cazón enharinado con champiñones

Suc de taronja natural   

Escarola, ceba i taronja /Escarola,
cebolla y naranja

Guisat de verdures amb
mandonguilles  /Guisado de
verduras con albóndigas 

Regirat de bolets i calamars /Revuelto de
setas y calamares

Tosta de formatge amb oli /Tosta
de queso con aceite 

Làctic   

Col llombarda, encisam i dacsa /
Repollo, lechuga y maíz

Arròs a la cubana  /Arroz a la
cubana 

Consomé de verdures i tilàpia al llorer /
Consome de verduras y tilapia al laurel

Alitas al forn amb creïlles /Alitas
al horno con patatas 

Fruita de temporada   

Espinacs, tomaca i tonyina /
Espinacas, tomate y atún

Sopa de putxero  /Sopa de
puchero 

Rodanxa de lluç amb amanida /Rodaja de
merluza con ensalada

Hamburguesa amb creïlles
torrades /Hamburguesa con

patatas asadas 

Fruita de temporada   

Encisam, carlota i formatge /
Lechuga, zanahoria y queso

Sopa de fideus  /Sopa de fideos 

Lluç amb albergina /Merluza con
berenjena 

Truita amb pernil dolç /Tortilla
con jamón york 

Fruita de temporada   

Escarola, dacsa i poma /Escarola,
maíz y manzana

Espaguetis carbonarà  /
Espaguetis carbonara 

Hamburguesa de cigrons /Hamburguesa de
garbanzos

Suc de taronja natural   

Encisam, formatge i brots de soja
/Lechuga, queso y brotes de soja

Llentilles casolanes de verdures  /
Lentejas caseras de verduras 

Bullit valencià i cuixes de conill al forn /
Hervido valenciano y muslos de conejo al

Costelles al forn amb salsa /
Costillas al horno con salsa 

Làctic   

Llombarda, encisam i poma /
Lombarda, lechuga y manzana

Crema de la iaia  /Crema de la
abuela 

Calamars al forn en salsa verda i bròcoli /
Calamares al horno en salsa verde y brócoli

Fletan al forn amb mix de verdures /Fletan al
horno con mix de verduras

Kc: 621 Pr: 26 Hc: 38 Gr: 39
Dilluns /Lunes25

Kc: 603 Pr: 34 Hc: 31 Gr: 42
Dimarts /Martes26 Kc: 565 Pr: 26 Hc: 43 Gr: 33

Dimecres /Miércoles27
Kc: 579 Pr: 22 Hc: 41 Gr: 36
Dijous /Jueves28
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Kc: 613 Pr: 44 Hc: 31 Gr: 37 Kc: 616 Pr: 26 Hc: 45 Gr: 46 Kc: 702 Pr: 36 Hc: 80 Gr: 28 Kc: 549 Pr: 40 Hc: 29 Gr: 29 Kc: 622 Pr: 25 Hc: 35 Gr: 85
Dilluns /Lunes Dimarts /Martes Dimecres /Miércoles Dijous /Jueves Divendres /Viernes11 12 13 14 15

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

 / 

   

 /

  / 

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

Pit de pollastre amb salsa de xampinyons /
Pechuga de pollo con salsa de champiñones

Kc: 702 Pr: 36 Hc: 80 Gr: 28

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

18 Dilluns /LunesDilluns /Lunes Dimarts /Martes Dimecres /Miércoles20
Kc: 644 Pr: 29 Hc: 36 Gr: 75

Dijous /Jueves Divendres /Viernes
Kc: 784 Pr: 52 Hc: 55 Gr: 51 Kc: 707 Pr: 21 Hc: 59 Gr: 57 Kc: 614 Pr: 7 Hc: 29 Gr: 90 Kc: 673 Pr: 34 Hc: 50 Gr: 41
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