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Dilluns 30

Dimarts 1

Dimecres 2

Dijous 3

Divendres 4

Cigrons estofats

Arròs caldós amb verduretes

Macarrons amb tomàquet

Mongeta verda amb patata

Sopa d’au amb pistons

Calamar a la romana amb
patates xips

Truita de patates amb enciam
i blat de moro

Filet de pollastre a la planxa
amb albergínia arrebossada

Pa i poma

Pa i mandarina

Pa i iogurt natural

Pa i préssec amb almívar

Pa i pera

Dilluns 7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

Minestra de verdures amb
maionesa

Paella

Llenties estofades

Estofat de gall d’indi

Croquetes de pollastre amb
pastanaga ratllada i olives

Truita de tonyina i formatge
amb enciam i olives

Hamburguesa de vedella amb
ceba

Medalló de lluç al forn amb
ceba i tomàquet

FESTA

FESTA

Pa i poma

Pa i mandarina

Pa i flam

Dilluns 14

Dimarts 15

Dimecres 16

Dijous 17

Divendres 18

Sopa de pescadors

Crema de carbassa

Espaguetis a la
bolonyesa

Mongetes guisades

Arròs amb tomàquet

Mandonguilles a la jardinera

Salmó al forn amb ceba,
pastanaga i pebrot.

Empanadilles de tonyina amb
tomàquet i blat de moro

Pollastre al forn amb ceba i
tomàquet

Estofat de carn de vedella i
patates

Pa i pera

Pa i poma

Pa i mandarina

Pa i iogurt natural

Pa i plàtan

Dilluns 21

Dimarts 22

Dimecres 23

Dijous 24

Divendres 25

Coliflor gratinada

Sopa d’au amb galets i
pilotetes

FESTA

BON
NADAL

Cuetes de Rap al forn amb
verduretes

Canelons de verdura gratinats

Pa i iogurt natural

Torrons i refrescs

FESTA

Des de divertalia us desitgem unes bones festes amb un missatge i un dibuix:
Pau i amor, TOT L’ANY!
Nadal és, d’alguna manera, el retorn a la il·lusió i de totes les sensacions que
enyorem. És també un bon moment per conèixer-nos millor, per adonar-nos de les
nostres capacitats i de les dels altres.
Des de divertalia eduquem als nens i nenes per a que quan les festes hagin passat,
procurem fer tot el possible perquè l’esperit nadalenc perduri en nosaltres, perquè
siguem capaços de viure, de mirar els altres, de relacionar-nos tot l’any com si fos
Nadal.
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