
                                                         

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Cada mes introduïm aliments de proximitat i producció ecològica en els nostres plats.  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
  1 

Puré de carbassó, patata, 

ceba i pastanaga amb ou 

d’ur.                               

B. Fruita natural. 
 

2 

Puré de patata, carbassa, 

pastanaga i porro ecològic 

amb lluç. 

B. Fruita natural.   

3 

Puré de mongeta tendra, 

pastanaga, patata i nap 

amb pollastre.    

B. Fruita natural.       

4 

Puré de patata, i 

pastanaga i mongeta 

tendra amb vedella.                                                   

B. Fruita natural.       
 

7 

Puré de bròquil, carbassó, 
patata, ceba i pastanaga 
amb ou d’ur. 

B. Fruita natural. 
 

8 

Puré de mongeta tendra, 
pastanaga, patata i porro 
amb pollastre.    

B. Fruita natural.                           

9 

Puré de pèsols, porro, 
patata, ceba i pastanaga 
amb lluç. 

B. Fruita natural.   

10 

Puré de llenties 
ecològiques, patata, 
carbassó i pastanaga.                                          

B. Fruita natural.       

11 

 
FESTA 

14 

Puré de mongeta tendra, 
pastanaga, patata i 
carbassó amb ou d’ur.    
 
B. Fruita natural.        
 

15 

Puré de carbassó, 
pastanaga, ceba i arròs 
integral ecològic amb gall 
d’indi. 

B. Fruita natural.  

16 

Puré de carbassa, 
mongeta tendra, patata i 
porro amb lluç. 

B. Fruita natural. 

17 

Puré de llenties, 
pastanaga, porro, patata i 
ceba.    
 
B. Fruita natural. 

   

18 

Puré de porro, patata, i 
pastanaga i mongeta amb 
vedella.                                                   

B. Fruita natural.           

21 

Puré de carbassa, 
pastanaga, porro i patata 
amb ou d’ur. 

B. Fruita natural. 

22 

Puré de patata, carbassa, 
moniato i ceba amb 
pollastre. 

B. Fruita natural. 

23 

Puré de carbassa, 
pastanaga, mongeta i 
arròs amb lluç. 

B. Fruita natural. 

24 

Puré de mongeta tendra, 
pastanaga i cigrons 
ecològics. 
 

(FESTA a Barcelona) 
B. Fruita natural. 

25 

Puré de carbassó, porro, 
pastanaga i patata amb 
vedella. 

B. Fruita natural. 

28 

Puré de porro, patata, i 
pastanaga i mongeta 
tendra amb ou d’ur. 

B. Fruita natural. 
 

29 

Puré de mongeta tendra, 
porro, ceba, carbassó i 
pollastre. 

B. Fruita natural. 

30 

Puré de patata, carbassa, 
moniato i ceba amb lluç. 

 
B. Fruita natural.   
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