
Dilluns  11/01/2016 A 
Espaguetis a la 

carbonara 
1  3  
7  12 

Calamars en tempura 1  14 

Amanida d’enciam i 
pastanaga 12 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

879,2 105,8 22,5 40,7 

Sopa d'arròs 

S.C. Truita d'albergínies amb pa amb 
tomáquet 
Natilles 

Dimarts 12/01/2016 A 
Bledes i patata bullida 

amb oli d’oliva - 

Botifarra al forn 6  12 
Amanida d’enciam i 

remolatxa 12 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

781,9 63,8 27,0 46,5 

Pèsols saltats 
S.C. Empanada de tonyina 

Fruita de temporada 

Dimecres  13/01/2016 A 

Crema de cigrons - 

Truita de patata i  
carbassó 3   12 

Tomàquet amanit - 

Iogurt natural 7 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

861,2 87,0 36,6 40,8 

Macarrons a la bolonyesa 

S.C. Amanida de fruita i formatge 
fresc 

  

Dijous  14/01/2016 A 
Sopa de galets 1  3  

9  12 
Cuixetes de pollastre 
amb salsa de taronja - 

Amanida d’enciam i 
col llombarda 12 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

581,5 62,8 35,1 21,1 

Mongeta tendra amb patates 

S.C. Llibrets de llom amb pernil curat i 
brie 

Poma al forn 

Divendres 15/01/2016 A 

Risotto amb carxofes i 
verdures 7 

Lluç a la papillota 4 
Amanida d'enciam i 

olives 12 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

756,7 93,7 32,1 28,1 

Arròs basmati 

S.C. Broquetes de pollastre i verdures 
amb salsa de iogurt 

Flam de xocolata 

Dilluns  18/01/2016 A 
Llenties pardines amb 

verdures - 

Croquetes de bacallà 
1  2  
4  6  
7     

Amanida d'enciam i 
pastanaga 12 

Iogurt natural 7 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

735,6 74,6 41,2 30,3 

Sopa minestrone 

S.C. Ous trencats amb patates i 
pebrot 

  

Dimecres  20/01/2016 A 

Escudella catalana  
1   3   
6   9   
12 

Carn d’olla 
1   3   
6   9   
12 

Amanida d'enciam i 
blat de moro 12 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

682,8 67,0 24,8 35,7 

Amanida d'arròs amb enciam, 
tomàquet, poma, panses i 

formatge S.C. 
Batut de fruites i iogurt 

  

Dijous  21/01/2016 A 

Macarrons gratinats 1   3   
7 

Lluç a la mussolina 
d’all 4   7 

Amanida d’enciam i 
olives 12 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

781,1 78,4 35,2 36,3 

Consomé d'au 

S.C. Filet de gall dindi, carbassó i 
formatge gratinat al forn 

Rodanxes de kiwi i plàtan 

Divendres 22/01/2016 A 

Arròs caldós de peix 
amb sípia 

1  2  
4  14 

Truita de formatge 3   7 

Tomàquet amanit  - 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

774,6 83,0 28,6 36,5 

Crema de verdures 

S.C. Croissant farcit amb amanida i 
tonyina 

Daus de pinya 

Dilluns  25/01/2016 A 
Sopa de rap amb 

fideus 
1   3   
4   9 

Vedella arrebossada  1  3 

Amanida d’enciam i 
olives 12 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

606,2 59,7 35,3 25,1 

Mongeta tendra amb pastanaga 

S.C. Tires de pollastre empanat 

Taronja amb mel 

Dimarts 26/01/2016 A 
Estofat de mongetes 
seques amb verdures - 

Lluç al forn amb 
carbassó 4  12 

Amanida d’enciam i 
pastanaga 12 

Iogurt natural 7 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

608,1 71,3 38,4 18,8 

Sopa d'au 

S.C. Truita de patates amb amanida 

Fruita de temporada 

Dimecres  27/01/2016 A 

Trinxat de col i patata 12 

Estofat de gall dindi 
amb pèsols  - 

Amanida d’enciam i  
blat de moro 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

610,8 75,8 35,6 18,4 

Mandonguilles a la jardinera 

S.C. amb verdures i patates 

Poma al forn 

Dijous  28/01/2016 A 

Arròs amb pollastre 9 

Truita de tonyina 3  4 

Tomàquet amanit  - 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

793,3 82,1 32,2 37,4 
Crema de porros amb rostes 

S.C. Calamats a la romana amb 
enciam i maionesa 

Flam 

Divendres 29/01/2016 A 
Crema de carbassa 
amb rostes de pa 1  

Canelons de carn 
gratinats 

1   3   
6   7 
9  10 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

696,2 83,5 27,1 28,2 

Amanida d'espàrrecs 

S.C. Pizza calzone 

Crema de xocolata 

Les al·lèrgies i/o 
intoleràncies alimentàries 
S’estima que el 5% dels nens i 
nenes menors de 3 anys pateixen 
algun tipus d’al·lèrgia alimentaria, 
en especial a l’ou, la llet, la soja, els 
fruits secs i el blat. Cada cop més, 
aquestes són més freqüents en el 
nostre entorn i per tant és necessari 
tenir molta cura davant d’aquestes 
situacions. 

 
El sistema immunitari és el mecanisme de defensa del nostre organisme. 
Aquest detecta les substàncies que, un cop dins del nostre organisme o en 
contacte amb ell, poden ser nocives. L’al·lèrgia alimentaria es produeix quan 
el sistema immunitari reacciona de forma adversa a certs aliments, 
considerant-los com a cossos estranys (al·lergen), el que fa que l’organisme 
produeixi substàncies específiques per atacar-ho, algunes de les quals 
actuen atacant el nostre propi organisme provocant la reacció al·lèrgica.  
 
És molt important diferenciar entre la al·lèrgia d’altres problemes ,com la 
intolerància a certs aliments. La intolerància alimentaria afecta al 
metabolisme però no, a diferencia de la al·lèrgia alimentaria, al sistema 
immunològic del cos humà. Els al·lèrgens són les substàncies que fan 
desencadenar les reaccions al·lèrgiques i cada vegada que el nostre cos 
entra en contacte amb el primer, ja sigui per ingestió, contacte o inhalació, es 
desencadena aquesta batalla del sistema immunitari. Les manifestacions de 
la al·lèrgia poden ser lleus o greus, per aquest motiu, és imprescindible que 
tant la família, con tot l’entorn del nen/a, i en especial els Centres Escolars, 
junt amb les empreses que gestionen els diferents Serveis de Menjadors, 
estiguin al corrent de tota la informació requerida pel tractament de la 
mateixa. 
 
Des d’ISS volem posar de manifest la nostra implicació en el tractament i 
desenvolupament de tots el processos necessaris. És per això que hem 
promogut la confecció de diferents pautes i processos encaminades a evitar 
els possibles riscos derivats. Es tracta d’un procés de conscienciació general 
i la necessitat de coordinar les feines i esforços de moltes persones per tal 
de realitzar una bona tasca davant d’aquestes realitats. 
 ISS s’encarrega, junt amb els seus professionals, d’organitzar els diferents 
processos de treball necessaris per al bon tractament de les dietes especials, 
de la confecció dels menús pertinents, de formar periòdicament al seu 
personal, etc. 
Hem de tenir clar que de l’esforç i l’atenció de totes les parts, sorgirà el bon 
tractament envers els infants amb aquestes patologies. 
Finalment podem concloure després de fer un petit repàs de les diferents 
al·lèrgies i/o intoleràncies i dels problemes que se’n deriven que el Servei de 
Menjador Escolar requereix el màxim d’informació i rugositat possible. La 
col·laboració de totes les parts implicades en l’alimentació de l’infant, pares, 
escola, empresa i el seu personal de servei, és bàsica pel bon tractament i 
seguiment de les mateixes.  

Les principals al·lèrgies i/o intoleràncies 
alimentaries en els nens i nenes són les 
següents: 
 
INTOLERÀNCIA A LA LACTOSA: És la 
dificultat o impossibilitat per digerir la 
lactosa i produeix dolor abdominal i 
diarrees importants. Els derivats làctics 
contenen lactosa en diferents 
proporcions. AL·LÈRGIA A L’OU: És la 
reacció anormal del sistema immunològic 
per la ingesta d’ou. Les reaccions que 
provoquen són manifestacions cutànies 
que poden acompanyar-se de símptomes 
digestius immediats i/o respiratoris.  
AL·LÈRGIA A LA PROTEÏNA DE VACA: 
Es tracta d’un problema diferent a la 
intolerància a la lactosa. Els principals 
símptomes són la erupció cutània, 
respiració amb dificultats, vòmits, 
diarrees, insuficiència en el creixement, 
entre d’altres. Aquesta es manifesta amb 
una reacció del sistema immunològic 
davant la ingesta de proteïna d’origen 
boví. Normalment es tracta d’una al·lèrgia 
a la proteïna de la llet de vaca, però 
degut a la similitud amb la proteïna de 
carn de boví i la de la llet, també 
s’eliminen de la dieta els productes carnis 
que provenen d’aquests animals. 
CELIAQUIA (malaltia celíaca): La 
celiaquia o malaltia celíaca és la 
incapacitat de digerir el gluten, proteïna 
present en cereals com el blat, l’ordi, 
sègol i civada. Aquesta es una 
intolerància permanent al gluten que 
provoca una lesió greu de la mucosa de 
l’entestí prim, provocant una atrofia de les 
vellositats intestinals, fet que deriva en 
una inadequada absorció dels nutrients 
dels aliments. L’únic tractament existent 
avui en dia, consisteix en el seguiment 
d’una dieta estricta sense gluten de per 
vida. De no ser així, es poden donar 
complicacions greus de malnutrició, 
alteracions del creixement, etc.  
AL·LÈRGIA AL PEIX: El peix i el marisc 
son uns dels aliments que major nombre 
d’al·lèrgies provoquen. La al·lèrgia al peix 
apareix degut a que el cos reacciona a 
una proteïna de la carn de peix. A més 
d’eliminar de la dieta tot el peix i/o marisc, 
s’han de tenir en compte d’altres aliments 
que poden contenir diferents farines de 
peix.  
AL·LÈRGIA A LA FRUITA SECA: Pot 
aparèixer de forma específica a només 
un tipus, (ametlles, cacauets, etc.) o bé 
en grup. Aquesta al·lèrgia també és una 
de les més freqüents i les reaccions que 
provoquen son les responsables de la 
majoria de reaccions anafilàctiques (molt 
greus doncs corre perill la vida de 
l’infant).  
 
 

ISS s’encarrega, junt amb els seus professionals, d’organitzar els diferents 
processos de treball necessaris per al bon tractament de les dietes especials, de 
la confecció dels menús pertinents, de formar periòdicament al seu personal, etc. 
Hem de tenir clar que de l’esforç i l’atenció de totes les parts, sorgirà el bon 
tractament envers els infants amb aquestes patologies. 
Finalment podem concloure després de fer un petit repàs de les diferents 
al·lèrgies i/o intoleràncies i dels problemes que se’n deriven que el Servei de 
Menjador Escolar requereix el màxim d’informació i rugositat possible. La 
col·laboració de totes les parts implicades en l’alimentació de l’infant, pares, 
escola, empresa i el seu personal de servei, és bàsica pel bon tractament i 
seguiment de les mateixes.  

Menú escolar  
2n trimestre | curs 2015 / 2016 

Des d’ISS volem posar de manifest la nostra implicació en el tractament i desenvolupament de tots el processos necessaris. És 
per això que hem promogut la confecció de diferents pautes i processos encaminades a evitar els possibles riscos derivats. Es 
tracta d’un procés de conscienciació general i la necessitat de coordinar les feines i esforços de moltes persones per tal de 
realitzar una bona tasca davant d’aquestes realitats. 
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Dimarts 19/01/2016 A 

Crema de carbassó 12 

Llom en salsa de 
xampinyons - 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

621,7 67,7 31,6 25,0 

Bacallà gratinat 

S.C. Pa de pessic casolà amb poma 

  

Escola Taula Rodona de Sant Quirze del Vallès 

Què són els nutrients?  
Són les proteïnes, els hidrats de carboni, els greixos o lípids, les vitamines i els 
minerals continguts en els aliments. Els aliments, un cop ingerits segueixen el 
recorregut del tub digestiu, i a través de diferents processos físics i químics, passen els 
nutrients que contenen al torrent circulatori, és a dir, a la sang.  

Per saber-ne la quantitat en grams que conté cada plat del menú només haureu de fixar-vos 
 en les caselles de color que es troben entre el menú del dia i la proposta de sopars 
 complementaris. 
La llegenda de lectura corresponent és la següent: 
V.N.=Valors nutricionals / E=Energia / HC=Hidrats de carboni / PROT=Proteïnes / 
 LIP=Lípids / S.C.=Sopars complementaris. 
 
 
V.N.=Valors nutricionals 

E 
Kcal 

HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

702,10   67,87   39,30   31,07   

FRUITA DE TEMPORADA: mandarina, pera, pinya, plàtan, poma, raïm i taronja 

Divendres  08/01/2016 A 

Festiu dia 
de Lliure 

disposició 



Què és la declaració del contingut en al·lergògens de 
cadascun dels plats que servim al menjador de l’escola? 
Es tracta de la informació que facilitem al costat de cada menú proposat amb la 
finalitat d’ajudar-vos a conèixer millor la composició dels àpats en relació a 
aquells ingredients que a vegades es coneixen, a vegades s’intueixen o a 
vegades sorprèn la seva presència, però que en qualsevol cas, és important de 
tenir en compte donat el caràcter de possible desencadenant d’al·lèrgia en 
algunes persones. 

Són els al·lergògens, substàncies presents en els aliments, el medi ambient i en multitud de 
productes que poden provocar reaccions no desitjades en persones afectades d’al·lèrgia. És 
important tenir en compte que per a la resta de la població resulten totalment inofensius. 
Així doncs, trobareu un llistat d’ al·lergògens identificats amb un número. Aquests són els 14 
elements d’obligatòria declaració segons la seva presència en els àpats, i són el fruit de 
nombroses investigacions de l’Organització Mundial de la Salut de les que es desprèn el perill 
potencial per a persones al·lèrgiques quan consumeixen o entren en contacte o inhalen 
alguna d’aquestes substàncies. 
Al costat de cadascun dels plats, a la columna marcada amb A, us indiquem el número 
corresponent a l’ al·lergogen present a cada plat.  La referència del número la trobareu a la 
llista a peu de pàgina. 
Amb aquesta modificació donem compliment als requeriments del Reglament (UE) 1169/2011 
sobre la informació facilitada al consumidor.   
 
 

Dilluns  01/02/2016 A 
Fideus a la cassola 

amb salsitxes 
1   3   

6  

Truita a la francesa 3 

Amanida d’enciam i 
blat de moro 

12 

Fruita de temporada - 

E 
Kcal 

HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

831,86 78,08 31,74 44,31 

Pernilets de pollastre amb 
samfaina S.C. i arròs saltat 

Iogurt 

Dimecres  03/02/2016 A 
Sopa de pollastre amb 

galets 
1   3   

9 
Pit de pollastre 
empanat al forn 1   3 

Patates xips i 
tomàquet amanit 

1  7  8  
12 

Fruita de temporada - 

E 
Kcal 

HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

570,61 61,95 32,17 21,57 

Bunyols de bacallà amb enciam 
juliana 

S.C. i arròs tres delícies 

Fruita de temporada 

Dijous  04/02/2016 A 

Arròs a banda 4   9   
12 

Mandonguilles a la 
jardinera 

6   9   
12 

Fruita de temporada - 

E 
Kcal 

HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

700,64 91,77 34,7 21,64 

Mongeta tendra i patates 

S.C. Ous remenats amb salsa de 
tomàquet i xampinyons 

Compota de fruita 

Divendres 05/02/2016 A 
Llenties estofades 

amb verdures 
12 

Lluç a la romana 1   3   
4 

Amanida d’enciam i 
pastanaga 

12 

Iogurt natural 7 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

787,03 73,35 46,57 34,15 

Crema de verdures 

S.C. Entrepà de llom, enciam i 
tomàquet 

Macedònia de fruites natural 

Dilluns  08/02/2016 A 

Festiu dia 
de Lliure 

disposició 

Dimarts  09/02/2016 A 
Arròs amb salsa de 

tomàquet 
- 

Ous farcits de tonyina 
gratinats 

3   4   
7 

Amanida d’enciam i 
pastanaga 

12 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

816,07 93,17 27,98 36,83 

Pastís de patata gratinat farcit de 
carn S.C. Tomàquet amanit amb tonyina 

Iogurt 

Dimecres  10/02/2016 A 
Macarrons gratinats 1   3   

7 

Calamars a l’andalusa 1  2 
14 

Amanida d’enciam i 
tomàquet 

12 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

771 90,22 32,15 31,28 

Sopa de peix amb arròs 

S.C. Hamburguesa de vedella amb 
pastanaga rallada 

Natilles 

Dijous  11/02/2016 A 
Mongeta tendra, 

patata i pastanaga al 
vapor amb oli d’oliva 

12 

Crepes de formatge 1 3 7  
12 

Amanida d’enciam i 
olives 

12 

Iogurt natural 7 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

485,14 66,37 14,92 17,78 
Crema de xampinyons 

S.C. Filet de lluç a la planxa amb patates 
fregides 

Rodanxes de taronja amb mel i canyella 

Divendres 12/02/2016 A 

Sopa de pollastre  1   3   
9 

Cuixes de pollastre al 
forn amb herbes 

aromàtiques i 
verduretes  

- 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

552,05 51,6 34,64 23,01 

Broquetes de verdura a la brasa 

S.C. Pizza al gust 

Amanida de fruites amb iogurt 

Dilluns  15/02/2016 A 
Crema de carbassó 12 

Canelons de carn 
gratinats 

1   3   
6   7   

10  11   
12 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

649,56 73 27,02 27,72 

Mandonguilles de peix 

S.C. amb verdures i patates 

Plàtan i kiwi tallats a rodanxes 

Dimarts 16/02/2016 A 

Trinxat de col i patata 12 

Magra de porc amb 
tomàquet - 

Fruita de temporada - 

E 
Kcal 

HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

565,33 61,36 34,05 20,41 

Arròs tres delícies 

S.C. Formatge fresc amb enciam 
juliana 

Natilles de xocolata 

Dimecres  17/02/2016 A 
Cigrons amb espinacs - 

Lluç al forn 4 

Amanida d’enciam i 
olives 

12 

Iogurt natural 7 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

765,73 66,98 45,47 35,1 

Rollets d'albergínia al forn amb mel 

S.C. Escalopa de vedella amb puré de patata 

Peres bullides amb canyella 

Dijous  18/02/2016 A 
Escudella amb pasta 1   3   

9 
Estofat de gall dindi 

amb patates i 
pastanaga 

9   12 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

551,3 72,48 34,7 13,62 

Ensaladilla russa amb tonyina 

S.C. Llom a la planxa  

Pa de pessic amb poma 

Divendres 19/02/2016 A 
Arròs amb pollastre i 

pastanaga 
- 

Truita de patata 3  12 

Amanida d’enciam i 
tomàquet 

12 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

737,26 81,99 28,48 32,82 

Ous fregits amb patates 

S.C. i tomàquet al forn 
Suc de taronja natural amb gelat 

de vainilla 

Dilluns  22/02/2016 A 
Macarrons amb salsa 

de verdures 
1   3 

Llom al forn amb 
verduretes - 

Fruita de temporada - 

E 
Kcal 

HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

592,09 79,52 18,98 22,01 

Pollastre al forn amb patates 

S.C. i rodanxes d'albergínia a la brasa 
Iogurt 

Dimarts 23/02/2016 A 
Paella de verdures 9 

Bastonets de lluç 
casolans 

1   3   
4 

Amanida d’enciam i 
pastanaga 

12 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

761,85 89,34 31,62 30,89 

Salsitxes amb salsa de tomàquet 
i puré de patates S.C. 

Plàtan amb xocolata 

Dimecres  24/02/2016 A 
Sopa de pollastre amb 

pasta 
1   3   

9 

Pollastre al forn amb 
herbes aromàtiques 12 

Patates panadera 12 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

587,53 59,73 35,47 22,97 

Truita francesa amb 

S.C. pa amb tomàquet i enciam 
amanit 
Flam 

Dijous  25/02/2016 A 
Crema de verdures 
amb rostes de pa 

1   12 

Hamburguesa de 
vedella  6   12 

Tomàquet amanit - 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

743,82 62,43 20,25 45,9 

Amanida de pasta 

S.C. Croquetes de pernil 

Macedònia de fruites natural 

Divendres 26/02/2016 A 
Llenties amb arròs - 

Remenat d’ou amb 
patates 3  12 

Iogurt natural 7 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

817,37 87,36 40,82 33,85 

Sopa minestrone 

S.C. Sandvitx de pernil i formatge 
calents 

Fruita de temporada 

Dimarts 02/02/2016 A 
Crema de pastanaga 

amb rostes 
1 

Bacallà a la papillota 
de cebes tendres, 

pastanaga i carbassó 
4 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

610,45 80,77 29,88 18,65 

Bistec de vedella amb 

S.C. blat de moro saltat i amanida 
Poma al forn 

Dilluns  29/02/2016 A 
Espaguetis amb salsa 

de tomàquet 
1   3 

Rap a la marinera 4   12 

Fruita de temporada - 

E 
Kcal 

HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

649,07 85,04 35,04 18,75 

Carbassó farcit amb amanida 

S.C. d'enciam i pastanaga rallada 

Pinya tallada 

Dimarts 01/03/2015 A 
Sopa de rap amb 

pasta 
1   3   
4   9 

Magra de porc amb 
salsa de tomàquet - 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

483,97 52,33 33,72 15,53 

Amanida juliana 

S.C. Truita de patates amb pa amb 
tomàquet 

Natilles 

Dimecres  02/03/2015 A 
Mongeta tendra i 

patata amb oli d’oliva 
12 

Pollastre a l’allet - 

Daus de tomàquet 
amanit 

- 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

410,94 60,74 9,67 14,37 

Macarrons amb tomàquet i pernil 
cuit S.C. 

Batut de fruita i iogurt 

Dijous  03/03/2015 A 
Risotto amb 

xampinyons i verdures 7  12 

Calamars a la romana  1  2  7  
12 

Amanida d’enciam i 
blat de moro 

12 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

747,78 89,51 29,91 30,7 

Crema de carbassó 

S.C. Filet de peix a la planxa amb 
patates fregides 

Poma al forn 

Divendres 04/03/2015 A 
Llenties estofades 

amb arròs 
- 

Ous farcits de tonyina 
gratinats 

1   3   
4   7 

Amanida d’enciam i 
blat de moro 

12 

Iogurt natural 7 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

819,1 83,28 42,25 35,22 

Amanida d'escarola i alvocat 

S.C. Tortites de pollastre a la 
mexicana 

Suc de taronja natural 

Dilluns  07/03/2015 A 

Fideus a la cassola 
amb salsitxes 

1   3   
6   9   
12 

Lluç a la papillota de 
verdures 4   12 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

720,79 78,09 37,78 28,59 

Crema de xampinyons 

S.C. Ous remenats amb esparrecs de 
marge i gambes 

Poma al forn 

Dimarts 08/03/2015 A 

Trinxat de col i  patata 12 

Fricandó de vedella a 
la jardinera 12 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

540,16 60,81 33,55 18,08 

Filet de gall dindi a la planxa amb 

S.C. samfaina arròs saltat 

Flam 

Dimecres  09/03/2015 A 
Cigrons amb espinacs - 

Croquetes de bacallà 1  6  7  
4  2 

Amanida d’enciam i 
pastanaga 

12 

Iogurt natural 7 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

889,13 93,93 26,36 45,33 

Sopa de pasta 

S.C. Botifarra al forn amb tomàquet 

Fruita de temporada 

Dijous  10/03/2015 A 

Arròs a banda 4   9   
14 

Truita de patates 3   12 

Amanida d’enciam i 
soja 

6   12 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

824,23 97,35 28,37 35,71 

Puré de patates 

S.C. Llenguado al forn amb verdures 

Rodanxes de kiwi i plàtan 

Divendres 11/03/2015 A 
Sopa de verdures 

amb pasta 
1   3   

9 

Pollastre al forn - 

Patates xips  5  6  7  
8 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

658,41 66,19 35,3 28,05 

Verdures a la parrilla amb 
formatge fos 

S.C. Pa de pagès amb tomàquet i 
pernil 

Pa de pessic casolà 

Dilluns  14/03/2015 A 
Arròs amb pastanaga 

i pollastre 
- 

Truita francesa 3 

Tomàquet amanit - 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

737,85 82,52 28,33 32,72 

Pèsols amb patata i maionesa 

S.C. Pollastre a la planxa 

Amanida de fruites 

Dimarts 15/03/2015 A 
Mongetes blanques 

amb carbassa 
- 

Hamburguesa de 
vedella a la planxa 6   12 

Amanida d’enciam i 
pastanaga 

12 

Iogurt natural 7 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

773,92 61,41 28,48 46,04 

Coliflor arrebossada 

S.C. Formatge fresc amb tomàquet 
amanit 

Fruita de temporada 

Dimecres  16/03/2015 A 
Macarrons a la 

carbonara 
1   3   

7 

Lluç empanat al forn 1   3   
4 

Amanida d’enciam i 
blat de moro 

12 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

680,59 84,8 36,23 22,52 

Amanida d'arròs amb enciam, ou 
dur, tonyina, tomàquet i blat de 

moro S.C. 
Batut de fruites i iogurt 

  

Dijous  17/03/2015 A 
Sopa de rap amb 

arròs 
4   9 

Llom a la italiana 7 

Amanida d’enciam i 
olives 

12 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

620,08 54,11 33,59 29,92 

Crema de pastanaga 

S.C. Truita de pernil cuit amb amanida 
Taronja tallada amb sucre i 

canyella 

Divendres 18/03/2015 A 
Crema de carbassó 

amb rostes 
1 

Estofat de gall dindi 
amb patata i 
pastanaga 

9   12 

Fruita de temporada - 
E 

Kcal 
HC 
g 

PROT 
g 

LIP 
g V.N. 

675,45 88,9 34,13 20,37 

Amanida de cabdells 

S.C. Pizza al gust 
Galetes maria amb crema de 

xocolata 

Idees per un sopar en família. 
Els sopars proposats representen un estàndard combinatori amb 
els menús servits durant el temps de migdia  en el cas dels 
menús NO adaptats. És per això que han de servir de guia 
orientativa per a una posterior adaptació a la pròpia llar, ja sigui 
en gustos i costums, com en al·lèrgies i/o intoleràncies. 
 
 
 
 
S.C.=Sopars complementaris  

 
A=Al·lèrgens 

 
Gluten(1)  

Crustacis(2) 
Ou(3)  

Peix(4)  
Cacauets(5)  

Soja(6)  
Lactosa(7)  

Fruita de closca(8)  
Api(9)  

Mostassa(10)  
Sèsam(11)  
Sulfits(12)  

Tramussos(13)  
Mol·luscs(14) 

FRUITA DE TEMPORADA: mandarina, pera, pinya, plàtan, poma, raïm i taronja 

FRUITA DE TEMPORADA: mandarina, pera, pinya, plàtan, poma, raïm i taronja 

Recordeu 
que el 
tercer 

trimestre 
començarà 
el proper 
dia 29 de 
març de 

2016 

Escola Taula Rodona de Sant Quirze del Vallès 


