
 

ESCOLA ELS PINS -Sense carbassa ni carbassó

RER 

Patates estofades (pebrot, 

tomàquet i ceba) 

Ventresca de lluç al forn  amb 
enciam i pastanaga 

Fruita i pa 

*Plats amb ingredients ecològics 
i/o de proximitat 
*Plats amb ingredients integrals 

 

Caldereta de cigrons ecològics de 
l’horta (col, pastanaga, ceba i porro) 

Cuixetes de pollastre al forn amb 
tomàquet amanit 

Fruita i pa integral 
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Espinacs amb patata bullida 

Pizza casolana de tonyina i 

formatge 

Iogurt ecològic i pa 

   

Arròs amb sofregit de tomàquet 

Truita a la francesa amb enciam i 

olives 

Fruita i pa integral 

 

Mongeta verda amb patata 

bullida 

Daus de pollastre a l’allet amb 

enciam i pastanaga 

Iogurt ecològic i pa 

 

 

Arròs 3 delícies (pastanaga, pèsols i 

blat de moro) 

Mandonguilles de vedella 
ecològiques amb verduretes 
(tomàquet, ceba i pastanaga) 

Fruita i  pa 

Puré de patates gratinat amb 

formatge 

Filet de pollastre a la planxa amb 

tomàquet amanit 

Fruita i pa integral 

 

Llenties estofades amb xoriç  

(Pebrot, xoriç, tomàquet i ceba) 

Truita de patata i ceba amb 

escarola  

Fruita i pa 

 

Crema de mongeta tendra amb 

rostes de pa (mongeta, patata i ceba) 

Daus de rosada arrebossats amb 

pastanaga i cogombre 

Fruita i pa integral 

Amanida d’enciam, tomàquet i 

formatge fresc 

Fideus amb sípia (tomàquet, ceba, 

pebrot) 

Iogurt ecològic i pa 

 Espaguetis amb salsa de 

tomàquet 

Truita de formatge amb enciam i 

olives 

Fruita i pa 

 

Bledes amb patata bullida 

Tires de calamar arrebossades 

tomàquet natural i cogombre 

Fruita i pa integral 

 

 

Sopa de galets (brou pollastre, 

pollastre, pasta, porro, pastanaga i ceba) 

Rodó de gall d’indi al forn a la 
catalana (tomàquet, ceba, 
prunes, panses i pinyons) 

Neules, torrons i pa 
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