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Menú supervisat pel Departament de Nutrició 
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www.centacgroup.com  

DESEMBRE  – Menú sense PEIX 

 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES 
 

DIJOUS DIVENDRES 
 01  02   03  04  

 

 
Macarrons a la carbonara* 

TRUITA A LA FRANCESA AMB 
TOMÀQUET AMANIT 

Fruita del temps 
 

 
Brócoli amb patates al vapor 
Rodó de cap de llom al forn* 

Fruita del temps  

 
Mongeta blanca ecològica 

guisada amb xoriç* 
Pit de pollastre a la planxa amb 

enciam i olives 
Iogurt la Fageda amb sucre de 

canya 
 

 
Brou de gallina i pollastre amb 

pasta* 
Truita de patata amb tomàquet 

amanit amb oli d’oliva 
Fruita del temps 

07  08  09  10  11  
 
 
 

FESTIU 

 
 
 

FESTIU 

 
Crema de carabassó, patata i 

pastanaga amb crostons* 
PIT DE POLLASTRE ARREBOSSAT 

AMB MAIZENA amb enciam i 
olives 

Fruita del temps 
 

 
Llenties ecològiques guisades amb 

verdures* 
TRUITA A LA FRANCESA amb 

patates panaderes 
Iogurt la Fageda amb mel 

 
Arròs del Delta saltat amb 

pastanaga i pernil dolç SENSE 
TONYINA 

Hamburguesa de conill a la 
planxa amb enciam i cogombre 

Fruita del temps 
 

14   15   16   17   
 

18  
 

Puré de carabassa, pastanaga i 
ceba* 

Truita de patata i ceba amb 
enciam i pastanaga 

Fruita del temps 

 
Cigrons ecològics guisats amb arròs 

i verdures* 
HAMBURGUESA D’ESPINCAS I 

POLLASTRE amb tomàquet 
amanit 

Fruita del temps 

 
Bròquil al vapor amb patata i oli 

d’oliva 
Estofat de gall dindi amb salsa i 

verdures* 
Fruita del temps 

 
Espirals a la bolonyesa* 

TRUITA A LA FRANCESA amb 
tomàquet amanit 
Fruita del temps 

 
Escudella catalana amb mongetes 

i botifarra* 
Llonganissa a la planxa amb 

carbassó al forn 
Iogurt la Fageda amb sucre de 

canya 
 

21      

 
Sopa de Nadal amb galets i 

pilotes de carn* 
Cuixa de pollastre rostit amb 

panses i pinyons* 
POSTRES NADALENQUES* 

 

*Tots els plats adaptats es cuinen sense brous ni condiments que continguin al·lèrgens. 
Podria haver-hi alguna modificació en el menú degut a exigències del mercat. 
Fruita disponible: poma golden, poma Royal Gala, pera Conference, pera Blanquilla, plàtan, taronja i mandarina + Fruita de temporada. 
 

 
 


