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Oficines i cuina central: c/tamarit 10 08205 Sabadell 

23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 

Tallarines amb 
tomàquet 

Hamburguesa de vedella 
amb patates 

 
Làctic 

Mongeta i patata 
Pollastre al forn amb 

amanida 
 
 

Fruita fresca 

Arròs amb tomàquet 
Filet de lluç arrebossat 

amb enciam i olives 
 
 

Fruita fresca 

Llenties amb verdures 
(pebrot, ceba, 

pastanaga) 
Truita de patata i ceba 

amb amanida 
fruita fresca   

Puré de pastanaga i 
carbassa 

Llom al forn amb salsa 
 
 

Postres 

31/6 1 2 3 4 

Macarrons amb salsa de 
tomàquet i carn picada 

Lluç arrebossat amb 
amanida 

 
Làctic 

Minestra de verdures 
(patata, mongeta 

tendra, pastanaga) 
Pollastre al forn amb 

amanida 
Fruita fresca 

Arròs tres delícies 
(arròs, pastanaga, blat 

de moro i pèsols) 
Mandonguilles amb 

tomàquet 
Fruita fresca 

Cigronets amb bacó 
Truita de patata i ceba 

Amb amanida 
 
 

Fruita fresca 

Amanida de pasta 
(pasta tricolor, olives, blat 

de moro, formatge, 
tomàquet i pernil dolç) 

Salsitxes de porc amb xips 
Postres 

7 8 9 10 11 

Puré de verdures 
(patata, mongeta, ceba, 

porro i pastanaga) 
Pollastre arrebossat amb 

amanida 
Làctic 

Espaguetis amb 
beixamel i bacó 

Hamburguesa de vedella 
amb amanida 

 
Fruita fresca 

Mongeta i patata 
Llom amb salsa i 

verdures 
(patata, pastanaga i 

pèsols) 
Fruita fresca 

Arròs amb tomàquet i 
ou dur 

Lluç arrebossat amb 
amanida 

 
Fruita fresca 

Pasta tricolor saltejada 
amb pernil i xampinyons 
Truita de patata i ceba 
amb tomàquet amanit 

 
Postres 

14 15 16 17 18 

Tallarines amb 
tomàquet 

Escalopa de pollastre 
amb amanida 

 
 

Làctic  

Arròs 5 delícies 
(arròs, truita, pernil dolç, 

blat de moro, ceba i 
pèsols) 

Guisat de vedella amb 
salsa 

Fruita fresca 

Minestra de verdures 
(patata, mongeta 

tendra, pastanaga) 
Peix arrebossat amb 

tomàquet i olives 
 

Fruita fresca 

Raviolis amb tomàquet 
Truita de tonyina 

Amb amanida 
 
 
 

Fruita fresca 

Amanida de llenties 
Botifarra amb xips 

 
 
 
 

Postres  

21 22 23 24 25 

Macarrons amb salsa de 
tomàquet i beixamel 

Filet de peix amb 
amanida 

Làctic  

Amanida campera 
(de patata) 

Pollastre al forn amb 
ceba i xampinyons 

Fruita fresca 

Arròs amb tomàquet 
Hamburguesa de 

vedella amb amanida 
 

Fruita fresca 

Cigrons amb tartara 
Llom amb salsa de 

tomàquet 
 

Fruita fresca 

Amanida catalana 
Canelons casolans de 

vedella i porc amb salsa 
beixamel 
Postres  

28 29 30 31  

Espaguetis amb 
tomàquet 

Salsitxes de porc amb 
amanida 

Làctic  

Mongeta i patata 
Calamar a la romana 

I amanida 
 

Fruita fresca 

Arròs amb salsa de 
tomàquet i ou dur 

Llom a la planxa amb 
amanida 

Fruita fresca 

Pizza de pernil dolç i 
formatge 

Pollastre arrebossat 
amb patates fregides 

Postres  
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