SETEMBRE

DIMARTS

DILLUNS

SETMANA 1

SETMANA 2

SETMANA 3


Vacances
d’estiu

Vacances
d’estiu






Vacances
d’estiu

Vacances
d’estiu





SETMANA 4

Crema de
carabassó (12)



Pilotes amb
tomàtiga (6,12) i
couscous amb
verduretes (1)



Fruita i pa (1)

Sopa de bollit
(1,9)
Truita de patates
(3) i amanida
(lletuga,
tomàtiga)
Fruita i pa (1)







SETMANA 5


Sopa minestrone
(1,3,7,9)



Ous bollits (3) i
amanida russa
(3,6,12)
Fruita i pa (1)



Cuinat de cigrons
amb espinacs
(12)



Pitera de
pollastre a les
fines herbes i
amanida (lletuga
i pastanaga)




Fruita i pa (1)

DIMECRES



Vacances
d’estiu

Vacances
d’estiu




DIJOUS


Vacances
d’estiu

Vacances
d’estiu



DIVENDRES




Vacances
d’estiu





Lluç a la planxa
(4) i pastanaga
saltejada
Iogurt (7) i pa
(1)

Cuinat de llenties
(12)
Cuixetes de
pollastre al forn
amb llimona i
amanida
Fruita i pa (1)











Arròs 3 delícies
(1,3,6,7)



Cordon blue
(1,7) i amanida
(lletuga,
tomàtiga, olives)



Fruita i pa (1)

Amanida de
pasta (1,4,12)



Amanida amb
indiot i formatge
(6,7)
Paella mixta
(2,4,12,14)



Fruita i pa (1)



Crema de
verdures (12)

Iogurt (7) i pa
(1)



Arròs 3 delícies
(1,3,6,7)



Escalopa de
magre de porc
(1,6,7,13) i
amanida (lletuga,
tomàtiga, olives)




Fruita i pa (1)

Lluç arrebossat
(1,3) i amanida
(lletuga,
tomàtiga)
Fruita i pa (1)

Sopa de peix
amb arròs (4,
12)
Llom a la planxa i
pèsols saltejats
amb bacó (6)
Fruita i pa (1)

Spaguetti a la
carbonara
(1,6,7)
Cuixetes de
pollastre “a
l’ajillo” i amanida
(lletuga,
pastanaga)
Iogurt (7) i pa
(1)

Amanida de
cigrons amb
trempó (12)
Aguiat de vedella
(12) i patata al
forn (12)
Fruita i pa (1)

Pasta a la
napolitana (1,
12) amb
formatge (3,7)
Perca en adob al
forn (4) i
amanida
(tomàtiga, ceba)
Fruita i pa (1)

Pots consultar el nostre menú a la pàgina web de l’escola: ceipblanquerna.cat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Per a qualsevol dubte, agraïment, suggeriment
o queixa del servei poden dirigir-se al següent
correu:



Guisat de lluç
amb patates
(4,12)

Cuinat de
mongetes
blanques (12)

13

14

Para cualquier duda, agradecimiento, sugerencia
o queja pueden dirigirse al siguiente correo:

menjadorceipblanquerna@gmail.com

OCTUBRE
SETMANA 1

SETMANA 2

DILLUNS






DIMARTS






DIMECRES






DIJOUS



DIVENDRES







Crema de
carabassa (12)
Ous remenats
amb tomàtiga (3)
i bròquil gratinat
(1,7)
Fruita i pa (1)

Amanida de
cigrons amb
trempó (12)
Hamburguesa de
pollastre (6,7,12)
i pastanaga
saltejada
Fruita i pa (1)

SETMANA 3










Lluç arrebossat
(1,4) i amanida
(lletuga,
pastanaga)



Fruita i pa (1)



Pasta llaços amb
tomàtiga i
tonyina (1,4,12)



Cuixetes de
pollastre a les
fines herbes i
amanida
(lletuga)

Festiu
Nacional




SETMANA 5

Macarrons a la
bolognesa
(1,7,12)




Perca en adob
(4) i amanida
(lletuga,
pastanaga)



Fruita i pa (1)



Crema de
verdures (12)



Llom amb salsa
de xampinyons
(7) i arròs blanc
Fruita i pa (1)



Fruita i pa (1)

Sopa de bollit
(1,3,7,9)



Aguiat de lluç
amb patates
(4,12)



Iogurt (7) i pa
(1)



Crema de
llegums (12)



Escalopa de
magre de porc
(1,6,7,13) i
tomàtiga amb
formatge fresc
(7)
Fruita i pa (1)








Arròs 3 delícies
(1,3,6,7)

SETMANA 4

Amanida tropical
(3,6,7,12)
Paella mixta
(2,4,12,14)



Fruita i pa (1)



Crema de
carbassó i porro
(12)
Pilotes a la
jardinera amb
patates (6,12)
Iogurt (7) i pa
(1)

Pasta a la
napolitana amb
formatge
(1,3,7,12)
Tilàpia al forn (4)
i amanida
(lletuga, blat de
les índies)








Hoki a la
bordalesa (1,4) i
amanida (lletuga,
tomàtiga, olives)



Iogurt (7) i pa
(1)






Sopa de bollit
(1,9)



Bullit (12)
Fruita i pa (1)



Fruita i pa (1)
Cuinat de cigrons
amb espinacs
(12)
Ous remenats
amb tomàtiga (3)
i amanida
(lletuga,
tomàtiga, olives)
Fruita i pa (1)






Pitera de
pollastre amb
llimona i patates
fregides
Fruita i pa (1)

Tallarins asiàtics
amb verduretes i
soia (1,6)
Lluç a la planxa
(4) i amanida
(lletuga, blat de
les índies)
Fruita i pa (1)

Crema de
carabassa i
pastanaga (12)
Truita de patata
(3) i rodanxes de
tomàtiga amb
alfàbrega
Iogurt (7) i pa
(1)

Sopa de peix
amb arròs (4,
12)
Aguiat de vedella
amb patata i
verduretes (12)
Fruita i pa (1)

Arròs a la cubana
amb ou bollit (3)
Salsitxes
fresques de porc
(7,12) i amanida
(lletuga,
tomàtiga)

Festiu
Local

Fruita i pa (1)

Pots consultar el nostre menú a la pàgina web de l’escola: ceipblanquerna.cat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Per a qualsevol dubte, agraïment, suggeriment
o queixa del servei poden dirigir-se al següent
correu:



Cuinat de llenties
amb verdures
(12)

Crema de
llegums (12)

13

14

Para cualquier duda, agradecimiento, sugerencia
o queja pueden dirigirse al siguiente correo:

menjadorceipblanquerna@gmail.com

NOVEMBRE
BRE
SETMANA 1

DIMECRES

DIMARTS

DILLUNS


Festiu
Dia de Tots els
Sants

DIJOUS



















DIVENDRES

SETMANA 2





Sopa de bollit
(1,9)
Perca a la planxa
(4) i amanida
(lletuga,
tomàtiga)
Fruita i pa (1)

Cuinat de llenties
(12)
Hoki a la
bordalesa (1,4) i
amanida (lletuga,
tomàtiga, olives)
Iogurt (7) i pa
(1)

Arròs a la cubana
amb ou bollit (3)
Salsitxes
fresques de porc
(7,12) i amanida
(lletuga,
pastanaga,
olives)














Fruita i pa (1)



Crema de pèsols
(12)



Aguiat de vedella
amb patata al
forn (12)
Fruita i pa (1)




Crema de
carabassó (12)
Pilotes amb
tomàtiga (6,12) i
couscous amb
verduretes (1)
Fruita i pa (1)

Sopa de peix (4,
12)
Truita de patates
(3) i amanida
(lletuga,
tomàtiga)
Fruita i pa (1)

Macarrons a la
napolitana (1,
12) amb
formatge (7)
Tilàpia a la
planxa (4) i
amanida (lletuga,
pastanaga)

SETMANA 3













Iogurt (7) i pa
(1)
Crema
rema de
llegums (12)
amb crostons
(1,6,7)
Cuixetes de
pollastre a la
provençal (7) i
amanida
Fruita i pa (1)

Amanida amb
indiot i formatge
(6,7)

Cuinat de cigrons
amb espinacs
(12)



Ous remenats
amb tomàtiga (3)
i amanida
(lletuga,
pastanaga)



Fruita i pa (1)
Sopa de bollit
(1,9)
Pitera de
pollastre a les
fines herbes i
mongetes
tendres
saltejades
Fruita i pa (1)

Crema de
verdures (12)
Aguiat de lluç
amb patates
(4,12)
Iogurt (7) i pa
(1)















Arròs 3 delícies
(1,3,6,7)



Cordon blue
(1,7) i amanida
(lletuga,
tomàtiga, olives)



Fruita i pa (1)



Pasta bolognesa
(1,7,12)



Perca en adob al
forn (4) i
amanida (lletuga,
blat de les
índies)







Paella mixta
(2,4,12,14)
Fruita i pa (1)

SETMANA 4



Fruita i pa (1)



Cuinat de
mongetes
blanques (12)




Lluç arrebossat
(1,4) i amanida
(lletuga,
tomàtiga)



Fruita i pa (1)

Sopa de peix
p
amb arròs (4,
12)




Hamburguesa
mixta (6, 12) i
bròquil gratinat
(1,7)



Fruita i pa (1)

Sopa de bollit
(1,9)
Croquetes de
pollastre
casolanes (1,3)
amb amanida
Fruita i pa (1)

Arròs a la
milanesa (7,12)
Lluç a la planxa
(4) i amanida
(lletuga, blat de
les índies)
Fruita i pa (1)

Crema de
llegums (12)
Truita de patata
(3) i amanida
(tomàtiga i ceba)
Iogurt (7) i pa
(1)

Spaguetti a la
carbonara
(1,6,7)
Caella al forn
for (4)
i tomàtiga amb
formatge fresc
(7)
Fruita i pa (1)

Crema de
xampinyons
(7,9,12)
Pollastre al curry
i arròs blanc
Fruita i pa (1)

Pots consultar el nostre menú a la pàgina web de l’escola: ceipblanquerna.cat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Per a qualsevol dubte, agraïment, suggeriment
o queixa del servei poden dirigir-se
se al següent
correu:

SETMANA 5

13

14

Para cualquier duda, agradecimiento,
agradecimient sugerencia
o queja pueden dirigirse al siguiente correo:

menjadorceipblanquerna@gmail.com

DESEMBRE
SETMANA 1

SETMANA 2

SETMANA 3

DILLUNS


Festiu
Dia de la
Constitució




DIVENDRES

DIJOUS

DIMECRES

DIMARTS


Festiu
Dia de Lliure
Configuració



















Cuinat de llenties
amb bledes (12)
Hoki a la
bordalesa (1,4) i
amanida (lletuga,
tomàtiga, olives)

Festiu
Inmaculada
Concepció

Iogurt (7) i pa
(1)

Amanida tropical
(3,6,7,12)
Aguiat de vedella
amb patata (12)
Fruita i pa (1)

Crema de
carabassa (12)
Pizza casolana de
tonyina (1,3,4)
Fruita i pa (1)















Sopa de bollit
(1,9)
Truita de patata
(3) i amanida
(lletuga,
tomàtiga)
Fruita i pa (1)

Arròs brut
(3,7,9)
Lluç a la planxa
(4) i amanida
(lletuga, blat de
les índies)
Fruita i pa (1)









Crema de
verdures (12)
amb crostons
(1,7)
Llom a la planxa i
patata amb
pebre bord (12)

SETMANA 4



Fruita i pa (1)



Arròs 3 delícies
(1,3,6,7)



Perca en adob al
forn (4) i
amanida (lletuga,
tomàtiga, olives)



Fruita i pa (1)



Cuinat de
mongetes
blanques (12)



Pitera de
pollastre amb
llimona i patates
fregides
Iogurt (7) i pa
(1)




Crema de
llegums (12)
Cuixetes de
pollastre rostides
(12) i rodanxes
de tomàtiga amb
alfàbrega

Vacances
d’hivern

Fruita i pa (1)

Sopa de bollit
(1,9)
Caella al forn (4)
i amanida
(lletuga,
tomàtiga)

Vacances
d’hivern

Fruita i pa (1)

Amanida mixta
amb tonyina (4)
Vacances
d’hivern

Paella mixta
(2,4,12,14)
Iogurt (7) i pa
(1)

Cuinat de cigrons
amb espinacs
(12)
Ous remenats
amb tomàtiga (3)
i amanida
(lletuga,
pastanaga)

Vacances
d’hivern

Vacances
d’hivern

Fruita i pa (1)

Tallarins asiàtics
amb verduretes
(1,6)
Lluç a la planxa
(4) i amanida
(tomàtiga, ceba)

Vacances
d’hivern

Vacances
d’hivern

Fruita i pa (1)

Pots consultar el nostre menú a la pàgina web de l’escola: ceipblanquerna.cat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Per a qualsevol dubte, agraïment, suggeriment
o queixa del servei poden dirigir-se al següent
correu:

SETMANA 5

13

14

Para cualquier duda, agradecimiento, sugerencia
o queja pueden dirigirse al siguiente correo:

menjadorceipblanquerna@gmail.com

GENER
SETMANA 1

SETMANA 2

DILLUNS


Vacances
d’hivern





DIMARTS


Vacances
d’hivern





SETMANA 3

Cuinat de cigrons
amb espinacs
(12)



Ous remenats
amb tomàtiga (3)
i amanida
(lletuga,
pastanaga)



Fruita i pa (1)



Sopa de bollit
(1,9)



Pitera de
pollastre a les
fines herbes i
mongeta tendra
saltejada



Fruita i pa (1)



Cuinat de
mongetes
blanques (12)
Lluç arrebossat
(1,4) i amanida
(lletuga,
tomàtiga)
Fruita i pa (1)

Sopa de peix
amb arròs (4,12)
Hamburguesa
mixta (6,12) i
bròquil gratinat
(1,7)
Fruita i pa (1)

SETMANA 4









DIMECRES



Vacances
d’hivern




DIJOUS


Vacances
d’hivern



DIVENDRES



Vacances
d’hivern





Crema de
verdures (12)
Aguiat de lluç
amb patata
(4,12)




Iogurt (7) i pa
(1)



Arròs 3 delícies
(1,3,6,7)



Escalopa de porc
(1,6,7,13) i
tomàtiga amb
formatge fresc
(7)



Fruita i pa (1)



Macarrons amb
salsa bolognesa
(1,7,12)



Perca en adob al
forn (4) i
amanida (lletuga,
blat de les
índies)




Crema de
llegums (12)
Truita de patata
(3) i amanida
(tomàtiga i ceba)
Iogurt (7) i pa
(1)

Spaguetti a la
carbonara
(1,6,7)
Caella al forn (4)
i tomàtiga amb
formatge fresc
(7)
Fruita i pa (1)

Crema de
xampinyons
(7,9,12)
Pollastre al curry
i arròs blanc
Fruita i pa (1)














SETMANA 5

Sopa de bollit
(1,9)



Pitera de
pollastre amb
llimona i patates




Fruita i pa (1)

Crema de
llegums (12)
Pizza casolana de
tonyina (1,3,4)
Fruita i pa (1)

Arròs a la
milanesa (7,12)
Lluç a la planxa
(4) i amanida
(lletuga, blat de
les índies)
Fruita i pa (1)

Pasta de llaços
amb tomàtiga i
tonyina (1,4,12)
Aletes de
pollastre “a
l’ajillo” i amanida
(lletuga,
pastanaga)
Iogurt (7) i pa
(1)

Cuinat de llenties
amb bledes (12)
Peix a la
bordalesa (1,4) i
amanida (lletuga,
tomàtiga, olives)
Fruita i pa (1)

Crema de
carabassa (12)
Aguiat de vedella
amb patata (12)
Fruita i pa (1)

Fruita i pa (1)

Pots consultar el nostre menú a la pàgina web de l’escola: ceipblanquerna.cat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Per a qualsevol dubte, agraïment, suggeriment
o queixa del servei poden dirigir-se al següent
correu:

13

14

Para cualquier duda, agradecimiento, sugerencia
o queja pueden dirigirse al siguiente correo:

menjadorceipblanquerna@gmail.com

FEBRER
SETMANA 1
DILLUNS






DIMARTS




DIMECRES






DIJOUS





DIVENDRES

SETMANA 2






Spaguetti amb
salsa de bolets
(1,7)
Lluç a la planxa
(4) i amanida
(lletuga,
pastanaga,
olives)
Fruita i pa (1)

Crema de
carabassó i porro
(9,12)
Pilotes a la
jardinera amb
patates (6,12)









Iogurt (7) i pa
(1)



Arròs brut
(3,7,9)



Tilàpia a la
planxa (4) i
amanida (lletuga,
blat de les
índies)
Fruita i pa (1)
Sopa de bollit
(9,12)
Cuixetes de
pollastre rostides
amb mel i
mostassa (19,12)
i puré de patata
(6,7,12)





Crema de
verdures (12)
amb crostons
(1,7)
Llom a la planxa i
carbassó rostit
Fruita i pa (1)

Arròs 3 delícies
(1,3,6,7)
Perca en adob al
forn (4) i
amanida (lletuga,
tomàtiga, olives)
Fruita i pa (1)

Cuinat de
mongetes
blanques (12)

SETMANA 3










Pitera de
pollastre amb
llimona i patates
fregides



Iogurt (7) i pa
(1)



Cuinat de cigrons
amb espinacs
(12)



Truita de patata
(3) i amanida
(lletuga,
pastanaga)
Fruita i pa (1)









Amanida mixta
amb tonyina (4)
Lasagna de carn
(1,3,6,7,12)



Fruita i pa (1)



Fruita i pa (1)

Crema de
xampinyons
(7,9,12)

SETMANA 4



Pollastre al curry
i arròs blanc
Fruita i pa (1)

Sopa de peix
amb arròs (4,12)
Hamburguesa
mixta (6,12) i
minestra de
verdures





Fruita i pa (1)



Macarrons a la
napolitana (1,12)
amb formatge
(3,7)



Caella al forn (4)
i amanida
(lletuga, blat de
les índies)



Iogurt (7) i pa
(1)



Crema de coliflori
(12)



Pizza casolana
amb tonyina
(1,3,4)



Fruita i pa (1)



Cuinat de
mongetes
blanques 812)



Truita de patata
(3) i amanida
(lletuga,
pastanaga,
olives)
Fruita i pa (1)





Sopa de bollit
(1,9)
Mexicà de
pollastre i
verduretes (1)
amb amanida

Festa Escolar
Unificada

Fruita i pa (1)

Cuinat de llenties
amb bledes (12)
Hoki a la
bordalesa (1,4) i
amanida (lletuga,
blat de les
índies)
Fruita i pa (1)

Arròs a la cubana
amb ou bollit (3)
Salsitxes
fresques de porc
(7,12) i amanida
(lletuga,
pastanaga,
olives)
Iogurt (7) i pa
(1)

Crema de pèsols
(12)
Aguiat de vedella
i patata rostida
(12)
Fruita i pa (1)

Crema de
llegums (12)
Lluç arrebossat
(1,4) i amanida
(lletuga,
tomàtiga)
Fruita i pa (1)

Pots consultar el nostre menú a la pàgina web de l’escola: ceipblanquerna.cat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Per a qualsevol dubte, agraïment, suggeriment
o queixa del servei poden dirigir-se al següent
correu:

SETMANA 5

13

14

Para cualquier duda, agradecimiento, sugerencia
o queja pueden dirigirse al siguiente correo:

menjadorceipblanquerna@gmail.com

MARÇ
SETMANA 1

SETMANA 2

DILLUNS






Cuinat de
mongetes
blanques (12)
Lluç arrebossat
(1,4) i amanida
(lletuga,
tomàtiga)
Fruita i pa (1)

SETMANA 3





DIMARTS



Festiu Dia de les
Illes Balears




Crema de
pastanaga (12)



Pollastre al curry
i arròs blanc
Fruita i pa (1)



DIMECRES






DIJOUS





DIVENDRES






Macarrons a la
bolognesa
(1,7,12)



Tilàpia a la
planxa (4) i
amanida (lletuga,
pastanaga,
olives)



Iogurt (7) i pa
(1)
Crema de
llegums (12)
amb crostons
(1,7)
Cuixetes de
pollastre rostides
(12) amb
carbassó
Fruita i pa (1)

Amanida mixta
amb tonyina (4)
Paella de peix i
calamar
(4,12,14)
Fruita i pa (1)












Spaguetti amb
salsa carbonara
(1,6,7)
Caella al forn (4)
i amanida
(lletuga, blat de
les índies)
Iogurt (7) i pa
(1)

Aguiat de peix
amb verduretes
(4,12)
Hamburguesa
mixta (6,12) i
bròquil gratinat
(1,7)








Fruita i pa (1)



Crema de
llegums (12)



Truita de patata
(3) i amanida
(lletuga,
pastanaga,
olives)
Fruita i pa (1)





Cuinat de cigrons
amb espinacs
(12)
Ous remenats
amb tomàtiga (3)
i amanida
(lletuga,
pastanaga)

SETMANA 4






Arròs a la
milanesa (7,12)
Lluç a la planxa
(4) i amanida
(tomàtiga, ceba)



Fruita i pa (1)



Fruita i pa (1)
Sopa de bollit
(1,9)
Pitera de
pollastre a les
fines herbes i
mongeta tendra
saltejada






Crema de
carabassa (12)
Aguiat de vedella
amb patates (12)



Fruita i pa (1)






Sopa bollit (1,9)





Iogurt (7) i pa
(1)



Fruita i pa (1)

Crema de
verdures (12)
Aguiat de lluç
amb patata
(4,12)
Iogurt (7) i pa
(1)

Arròs 3 delícies
(1,3,6,7)
Escalopa de porc
(1,6,7,13) i
tomàtiga amb
formatge fresc
(7)
Fruita i pa (1)

Pasta espiral a la
napolitana (1,12)
Perca en adob al
forn (4) i
amanida (lletuga,
blat de les
índies)
Fruita i pa (1)










Mexicà de
pollastre i
verduretes (1)
amb amanida






Pasta llaços amb
tomàtiga (1,12)



Pizza casolana
amb tonyina
(1,4)
Fruita i pa (1)



Crema de
carbassó i porro
(9,12)
Truita de patates
(3) i minestra de
verdures
Fruita i pa (1)

Crema de
xampinyons
(7,9,12)
Pollastre al curry
i arròs blanc
Fruita i pa (1)

Crema de
verdures (12)
Aguiat de lluç
amb patata
(4,12)
Iogurt (7) i pa
(1)

Arròs 3 delícies
(1,3,6,7)
Escalopa de porc
(1,6,7,13) i
tomàtiga amb
formatge fresc
(7)
Fruita i pa (1)

Cuinat de llenties
amb verduretes
(12)
Hoki a la
bordalesa (1,4) i
amanida (lletuga,
tomàtiga, olives)
Fruita i pa (1)

Pots consultar el nostre menú a la pàgina web de l’escola: ceipblanquerna.cat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Per a qualsevol dubte, agraïment, suggeriment
o queixa del servei poden dirigir-se al següent
correu:

SETMANA 5

13

14

Para cualquier duda, agradecimiento, sugerencia
o queja pueden dirigirse al siguiente correo:

menjadorceipblanquerna@gmail.com

ABRIL
SETMANA 1

SETMANA 2

DILLUNS






DIMARTS





Crema de
llegums (12)
Lluç arrebossat
(1,4) i amanida
(lletuga,
tomàtiga)
Fruita i pa (1)

Amanida d’arròs
amb cranc
(1,2,3,4,6,10,12)

Fruita i pa (1)

DIMECRES

Macarrons a la
napolitana (1,12)
amb formatge
(3,7)
 Abadejo al forn
(4) i amanida
(lletuga, blat de
les índies)
Iogurt (7) i pa
(1)

SETMANA 4

SETMANA 5





Sopa bollit (1,9)



Fruita i pa (1)



Cuinat de llenties
amb bledes (12)






Hamburguesa
mixta (6) i
carbassó rostit





SETMANA 3








Mexicà de
pollastre i
verduretes (1)
amb amanida

Hoki a la
bordalesa (1,4) i
amanida (lletuga,
blat de les
índies)



Vacances
de primavera



Vacances
de primavera



Fruita i pa (1)
Ensaladilla russa
amb tonyina i
ous bollit
(3,4,6,12)
Salsitxes
fresques de porc
(7,12) i amanida
(lletuga,
pastanaga)




Vacances
de primavera



Iogurt (7) i pa
(1)


DIJOUS





Crema de coliflori
(12)
Aguiat d’indiot
amb patates (12)

Vacances
de primavera



Vacances
de primavera

Fruita i pa (1)

DIVENDRES






Pasta espiral a la
napolitana (1,12)
Pizza casolana
amb tonyina
(1,4)
Fruita i pa (1)






Cuinat de
mongetes
blanques (12)
Croquetes de
pollastre (1,4) i
amanida
(tomàtiga,ceba)


Vacances
de primavera

Vacances
de primavera




Crema de
carbassó (12)
Pilotes amb
tomàtiga (6,12) i
couscous amb
verduretes (1)
Fruita i pa (1)

Sopa de bollit
(1,9)
Truita francesa
(3) amb amanida
(lletuga,
pastanaga)
Fruita i pa (1)

Crema de
verdures (12)
Aguiat de lluç
amb patata
(4,12)
Iogurt (7) i pa
(1)

Crema de
llegums (12)
Cuixetes de
pollastre amb
llimona i amanida
(lletuga, blat de
les índies)
Fruita i pa (1)

Amanida tropical
(3,6,7,12)
Paella mixta
(2,4,12,14)
Fruita i pa (1)

Fruita i pa (1)

Pots consultar el nostre menú a la pàgina web de l’escola: ceipblanquerna.cat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Per a qualsevol dubte, agraïment, suggeriment
o queixa del servei poden dirigir-se al següent
correu:

13

14

Para cualquier duda, agradecimiento, sugerencia
o queja pueden dirigirse al siguiente correo:

menjadorceipblanquerna@gmail.com

MAIG
SETMANA 1
DILLUNS






DIMARTS




DIVENDRES

DIJOUS

DIMECRES
















Cuinat de cigrons
amb espinacs
(12)
Truita francesa
(3) (3) i tomàtiga
amb formatge
fresc (7)
Fruita i pa (1)

Sopa de bollit
(1,9)
Pitera de
pollastre a les
fines herbes i
mongeta tendra
saltejada
Fruita i pa (1)

Crema de
verdures (12)
Aguiat de lluç
amb patata
(4,12)
Iogurt (7) i pa
(1)

Arròs 3 delícies
(1,3,6,7)
Llom a la planxa i
amanida (lletuga,
pastanaga)
Fruita i pa (1)

Macarrons a la
bolognesa (1,12)
Perca en adob al
forn (4) i
amanida (lletuga,
blat de les
índies)

SETMANA 2



















Cuinat de llenties
amb bledes (12)
Lluç arrebossat
(1,4) i amanida
(lletuga,
tomàtiga)
Fruita i pa (1)

Sopa de peix
amb arròs (4,12)

SETMANA 3







Hamburguesa
mixta (6) i patata
panadera



Fruita i pa (1)



Crema de
llegums (12)



Truita de patates
(3) i amanida
(lletuga,
pastanaga,
olives)



Iogurt (7) i pa
(1)



Amanida de
pasta
mediterràni
mediterrània
(1,12)



Abadejo al forn
(4) i minestra de
verdures
Fruita i pa (1)





SETMANA 4

Sopa de bollit
(1,9)



Mexicà de
pollastre i
verduretes (1)
amb amanida



Fruita i pa (1)

Amanida d’arròs
amb cranc
(1,2,3,4,6,10,12)
Perca a la planxa
(4) i carbassó
rostit






Fruita i pa (1)



Pasta llaços amb
tomàtiga i
tonyina (1,4,12)



Aletes de
pollastre “a
l’ajillo” i amanida
(lletuga,
pastanaga)
Iogurt (7) i pa
(1)
Cuinat de
mongetes
blanques (12)
Hoki a la
bordalesa (1,4) i
amanida (lletuga,
tomàtiga, olives)
Fruita i pa (1)














Crema de
carabassa (12)



Pollastre al curry
i arròs blanc



Fruita i pa (1)



Fruita i pa (1)

Amanida mixta
amb indiot i
formatge (6,7)
Aguiat de vedella
amb patates (12)



Fruita i pa (1)





Crema de
pastanaga
tanaga (12)
Lluç arrebossat
(1,4) i amanida
(tomàtiga, ceba)



Fruita
ruita i pa (1)



Crema de
carbassó i porro
(9,12)




Pilotes a la
l
jardinera amb
patates (6,12)



Fruita i pa (1)

Crema de
carabassa i
pastanaga (12)
Abadejo al forn
(4) amb patates
fregides
Fruita i pa (1)

Crema de
verdures (12)
Llom a la planxa i
ensaladilla russa
(3,6,12)
Fruita i pa (1)

Amanida de
cigrons amb
trempó (12)
Truita de patates
(3) i bròquil
gratinat /1,7)
Iogurt (7) i pa
(1)

Arròs a la
milanesa (7,12)
Tilàpia a la
planxa (4) i
amanida (lletuga,
blat de les
índies)
Fruita i pa (1)
Crema de
llegums (12)
amb crostons
(1,7)
Cuixetes de
pollastre
tre rostides
a la provençal
(1) i amanida
Fruita i pa (1)

Pots consultar el nostre menú a la pàgina web de l’escola: ceipblanquerna.cat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Per a qualsevol dubte, agraïment, suggeriment
o queixa del servei poden dirigir-se
se al següent
correu:

SETMANA 5

13

14

Para cualquier duda, agradecimiento, sugerencia
o queja pueden dirigirse al siguiente correo:

menjadorceipblanquerna@g
menjadorceipblanquerna@gmail.com

JUNY
SETMANA 1

SETMANA 2

DILLUNS






DIMARTS






DIMECRES






DIJOUS




DIVENDRES



Sopa de bollit
(1,9)
Pitera de
pollastre amb
llimona i patates
Iogurt (7) i pa
(1)

Cuinat de llenties
amb bledes (12)
Truita francesa
(3) i tomàtiga
amb formatge
fresc (7)
Fruita i pa (1)














Amanida tropical
(3,6,7,12)
Fideuà de
calamar
(1,12,14)



Fruita i pa (1)



Crema de
llegums (12)
Lluç arrebossat
(1,4) i amanida
(lletuga,
tomàtiga)
Fruita i pa (1)

Amanida d’arròs
amb cranc
(1,2,3,4,6,10,12)
Cuixetes de
pollastre “a
l’ajillo” i minestra
de verdures
Fruita i pa (1)

Tallarins asiàtics
amb verduretes
(1,6,12)
Tilàpia a la
planxa (4) i
amanida (lletuga,
blat de les
índies)
Iogurt (7) i pa
(1)

Crema de
pastanaga (12)
Aguiat d’indiot
amb patates (12)
Fruita i pa (1)

Cuinat de
mongetes
blanques (12)
Truita de patata
(3) i amanida
(lletuga,
pastanaga,
olives)

SETMANA 3





Sopa de bollit
(1,9)
Mexicà de
pollastre i
verduretes (1)
amb amanida
Fruita i pa (1)

SETMANA 4










Cigrons amb
trempó (12)



Hoki a la
bordalesa (1,4) i
carbassó rostit
Fruita i pa (1)















Arròs a la cubana
amb ou bollit )3)
Salsitxes
fresques de porc
(7,12) i amanida
(lletuga,
pastanaga,
olives)
Iogurt (7) i pa
(1)

Amanida de
pasta amb
tonyina (1,4,12)
Perca al forn (4) i
amanida (lletuga,
tomàtiga)






SETMANA 5

Crema de
llegums (12)
Abadejo amb
llimona (4) i
couscous amb
verduretes (1)

Vacances
d’estiu

Fruita i pa (1)

Crema de
carabassa (12)
Hamburguesa
completa amb
formatge
(1,6,7,11,12) i
amanida
(tomàtiga, ceba)

Vacances
d’estiu

Fruita i pa (1)

Amanida d’arròs
3 delícies
(1,3,6,7)
Lluç a la planxa
(4) i amanida
(lletuga,
tomàtiga, olives)

Vacances
d’estiu

Iogurt (7) i pa
(1)

Vacances
d’estiu

Vacances
d’estiu

Vacances
d’estiu

Vacances
d’estiu

Fruita i pa (1)

Crema de pèsols
(12)
Aguiat de vedella
i patata al forn
(12)
Fruita i pa (1)

Fruita i pa (1)

Pots consultar el nostre menú a la pàgina web de l’escola: ceipblanquerna.cat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Per a qualsevol dubte, agraïment, suggeriment
o queixa del servei poden dirigir-se al següent
correu:

13

14

Para cualquier duda, agradecimiento, sugerencia
o queja pueden dirigirse al siguiente correo:

menjadorceipblanquerna@gmail.com

