
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Pèsols estofats amb pebrot 
verd i porro

Minestra de verdures 
imperial i patata

Pernilets de pollastre al forn amb 
salsa curri

Remenat d'ou amb alls tendres i 
xampinyons

Enciam i remolatxa Enciam i tomàquet

Fruita del temps Iogurt natural

Patates a lo pobre vegetal

Pasta integral ECO saltejada 
amb xampinyons i salsa de 

tomàquet 
Coliflor i patata al vapor Paella marinera Brou vegetal amb mill

Magre de porc amb pinya, ceba i 
pastanga

Bacallà al forn amb llit de 
tomàquet

Pollastre amb salsa de mostassa i 
mel

Ous durs amb salsa de tomàquet Faves guisades amb verdures

Enciam i raves Enciam i pastanaga Pebrot verd al forn Enciam i remolatxa Enciam i pastanaga

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

Arròs tres delícies vegetal 
(mongeta t., pastanaga i blat 

de moro)

Cols de Brusel·les amb 
pastanaga al vapor

Cigrons amb espinacs Patates al graten

Macarrons amb salsa 
rústica (ceba, tomàquet, 

olives negres i alfàbrega)

Hamburguesa de vedella amb 
picada d'all i julivert

Truita de patata i ceba Lluç arrebossat
Gall dindi a la cassola amb 

verduretes
Salmó al forn amb anet

Patata al caliu Enciam i pastanaga Enciam i pebrot Enciam i remolatxa Enciam i blat de moro

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

Tallarins amb sofregit de 
tomàquet, ceba i daus de 

pastanaga 

Trinxat de la Cerdanya 
vegetal

Arròs amb carxofes i bolets
Mongeta pinta estofada amb 

pebrot verd i porro
Bròquil i patata gratinats

Mandonguilles d'au a la jardinera Llom de porc adobat Bunyols de bacallà Pollastre a la llimona Ous durs amb samfaina

Enciam i blat de moro Albergínia al forn Enciam i pastanaga Enciam i pipes Enciam i raves

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Pastís de llimona

Fundació Futur és una 
organització social creada el 
1996 amb la missió de 
generar un impacte positiu 
en la societat.
Cuinem amb productes de 
proximitat, ecològics i de 
comerç just.
Oferim un servei de 
restauració sostenible 
mitjançant el projecte MES 
(Menjadors Escolars 
Sostenibles)  que es basa en 
quatre eixos:
-Alimentari
-Ambiental 
-Justícia social 
-Educatiu i formatiu
Els nostres menús segueixen 
el patró de la dieta 
mediterrània i de l’estratègia 
NAOS.

* La pasta, llegum i arròs són 
ECO. La fruita i verdures de 
proximitat.
* Un cop a la setmana el pa 
serà integral.
* Aquest mes fruita: pera, 
taronja, poma, plàtan, 
mandarina.
* La carn de proximiat:
pollastre, gall dindi, vedella i 
porc.
* El peix del mes: seitó, lluç, 
bacallà i llenguadina.
* Làctics Delícies del 
Berguedà. Sucre integral de 
Panela BIO

Laura Beltrán. Dietista-Nutricionista Col. 1278

Març 2018 ESCOLA ANGLESOLA BASAL
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Inici                     
Setmana Santa



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Pèsols estofats amb pebrot 
verd i porro

Minestra de verdures 
imperial i patata

Pernilets de pollastre al forn amb 
salsa curri

Magre de porc saltat amb alls 
tendres i xampinyons

Enciam i remolatxa Enciam i tomàquet

Fruita del temps Iogurt natural

Patates a lo pobre vegetal

Tiburons* saltejats amb 
xampinyons i salsa de 

tomàquet 
Coliflor i patata al vapor Paella marinera Brou vegetal amb mill*

Magre de porc amb pinya, ceba i 
pastanga

Bacallà al forn amb llit de 
tomàquet

Pollastre amb salsa de mostassa i 
mel

Tonyina a la planxa amb salsa de 
tomàquet

Faves guisades amb verdures

Enciam i raves Enciam i pastanaga Pebrot verd al forn Enciam i remolatxa Enciam i pastanaga

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

Arròs tres delícies vegetal 
(mongeta t., pastanaga i blat 

de moro)

Cols de Brusel·les amb 
pastanaga al vapor

Cigrons amb espinacs
Puré de patates amb api  

(S/gratinat)

Macarrons* amb salsa 
rústica (ceba, tomàquet, 

olives negres i alfàbrega)

Hamburguesa de vedella amb 
picada d'all i julivert

Llom de porc a la planxa amb 
patata i ceba

Caella enfarinada
Gall dindi a la cassola amb 

verduretes
Salmó al forn amb anet

Patata al caliu Enciam i pastanaga Enciam i pebrot Enciam i remolatxa Enciam i blat de moro

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

Tallarins* amb sofregit de 
tomàquet, ceba i daus de 

pastanaga

Trinxat de la Cerdanya 
vegetal

Arròs amb carxofes i bolets
Mongeta pinta estofada amb 

pebrot verd i porro
Puré de patates amb 
bròquil  (S/gratinat)

Mandonguilles d'au a la jardinera Llom de porc adobat
Bacallà al forn amb llit de 

tomàquet
Pollastre a la llimona Daus de gall dindi amb samfaina

Enciam i blat de moro Albergínia al forn Enciam i pastanaga Enciam i pipes Enciam i raves

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt grec de llimona

Fundació Futur és una 
organització social creada el 
1996 amb la missió de 
generar un impacte positiu 
en la societat.
Cuinem amb productes de 
proximitat, ecològics i de 
comerç just.
Oferim un servei de 
restauració sostenible 
mitjançant el projecte MES 
(Menjadors Escolars 
Sostenibles)  que es basa en 
quatre eixos:
-Alimentari
-Ambiental 
-Justícia social 
-Educatiu i formatiu
Els nostres menús segueixen 
el patró de la dieta 
mediterrània i de l’estratègia 
NAOS.

* La pasta, llegum i arròs són 
ECO. La fruita i verdures de 
proximitat.
* Un cop a la setmana el pa 
serà integral.
* Aquest mes fruita: pera, 
taronja, poma, plàtan, 
mandarina.
* La carn de proximiat:
pollastre, gall dindi, vedella i 
porc.
* El peix del mes: seitó, lluç, 
bacallà i llenguadina.
* Làctics Delícies del 
Berguedà. Sucre integral de 
Panela BIO

Laura Beltrán. Dietista-Nutricionista Col. 1278

Març 2018 ESCOLA ANGLESOLA SENSE OU 
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Inici                     
Setmana Santa



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Pèsols estofats amb pebrot 
verd i porro

Minestra de verdures 
imperial i patata

Filet de lluç al curri
Remenat d'ou amb alls tendres i 

xampinyons

Enciam i remolatxa Enciam i tomàquet

Fruita del temps Iogurt s/lactosa

Patates a lo pobre vegetal

Pasta integral ECO saltejada 
amb xampinyons i salsa de 

tomàquet 
Coliflor i patata al vapor Paella marinera Brou vegetal amb mill

Filet de lluç al forn amb pinya, 
ceba i pastanaga

Bacallà al forn amb llit de 
tomàquet

Llenguadina amb salsa d'anet i llimona 

(s/produc làctics)
Ous durs amb salsa de tomàquet Faves guisades amb verdures

Enciam i raves Enciam i pastanaga Pebrot verd al forn Enciam i remolatxa Enciam i pastanaga

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt s/lactosa

Arròs tres delícies vegetal 
(mongeta t., pastanaga i blat 

de moro)

Cols de Brusel·les amb 
pastanaga al vapor

Cigrons amb espinacs
Puré de patates amb api  

(S/gratinat)

Macarrons amb salsa 
rústica (ceba, tomàquet, 

olives negres i alfàbrega)

Hamburguesa de peix amb picada 
d'all i julivert

Truita de patata i ceba Filet de lluç a la planxa
Carboner a la cassola amb 

verduretes
Salmó al forn amb anet

Patata al caliu Enciam i pastanaga Enciam i pebrot Enciam i remolatxa Enciam i blat de moro

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt s/lactosa

Tallarins amb sofregit de 
tomàquet, ceba i daus de 

pastanaga 

Trinxat de la Cerdanya 
vegetal

Arròs amb carxofes i bolets Brou vegetal amb pasta
Puré de patates amb 
bròquil  (S/gratinat)

Filet de lluç a la jardinera (s/prod 
làctics)

Truita francesa
Bacallà al forn amb llit de 

tomàquet
Mongeta pinta estofada amb 

pebrot verd i porro
Ous durs amb samfaina

Enciam i blat de moro Albergínia al forn Enciam i pastanaga Enciam i pipes Enciam i raves

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Pastís de llimona

Fundació Futur és una 
organització social creada el 
1996 amb la missió de 
generar un impacte positiu 
en la societat.
Cuinem amb productes de 
proximitat, ecològics i de 
comerç just.
Oferim un servei de 
restauració sostenible 
mitjançant el projecte MES 
(Menjadors Escolars 
Sostenibles)  que es basa en 
quatre eixos:
-Alimentari
-Ambiental 
-Justícia social 
-Educatiu i formatiu
Els nostres menús segueixen 
el patró de la dieta 
mediterrània i de l’estratègia 
NAOS.

* La pasta, llegum i arròs són 
ECO. La fruita i verdures de 
proximitat.
* Un cop a la setmana el pa 
serà integral.
* Aquest mes fruita: pera, 
taronja, poma, plàtan, 
mandarina.
* La carn de proximiat:
pollastre, gall dindi, vedella i 
porc.
* El peix del mes: seitó, lluç, 
bacallà i llenguadina.
* Làctics Delícies del 
Berguedà. Sucre integral de 
Panela BIO

Laura Beltrán. Dietista-Nutricionista Col. 1278

Març 2018 ESCOLA ANGLESOLA SENSE CARN I SENSE LACTOSA
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Crema de porro

Minestra de verdures 
imperial i  patata 

(s/llegums) 

Pernilets de pollastre al forn amb 
salsa curri

Remenat d'ou amb alls tendres i 
xampinyons

Enciam i remolatxa Enciam i tomàquet

Fruita del temps Iogurt natural

Patates a lo pobre vegetal

Pasta integral ECO saltejada 
amb xampinyons i salsa de 

tomàquet i pìcada de vedella
Coliflor i patata al vapor Paella de carn Brou vegetal amb fideus

Magre de porc amb pinya, ceba i 
pastanga

Gall dindi al forn amb llit de 
tomàquet

Pollastre amb salsa de mostassa i 
mel

Ous durs amb salsa de tomàquet Faves guisades amb verdures

Enciam i raves Enciam i pastanaga Pebrot verd al forn Enciam i remolatxa Enciam i pastanaga

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

Arròs tres delícies vegetal 
(mongeta t., pastanaga i blat 

de moro)

Cols de Brusel·les amb 
pastanaga al vapor

Cigrons amb espinacs Patates al graten

Macarrons amb salsa 
rústica (ceba, tomàquet, 

olives negres i alfàbrega)

Hamburguesa de vedella amb 
picada d'all i julivert

Truita de patata i ceba Pit de pollastre a la planxa
Gall dindi a la cassola amb 

verduretes
Llom de porc al forn amb anet

Patata al caliu Enciam i pastanaga Enciam i pebrot Enciam i remolatxa Enciam i blat de moro

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

Tallarins amb sofregit de 
tomàquet, ceba i daus de 

pastanaga 

Trinxat de la Cerdanya 
vegetal

Arròs amb carxofes i bolets
Mongeta pinta estofada amb 

pebrot verd i porro
Bròquil i patata gratinats

Mandonguilles d'au a la jardinera Llom de porc adobat
Bistec de vedella amb llit de 

tomàquet
Pollastre a la llimona Ous durs amb samfaina

Enciam i blat de moro Albergínia al forn Enciam i pastanaga Enciam i raves Enciam i raves

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Pastís de llimona

Fundació Futur és una 
organització social creada el 
1996 amb la missió de 
generar un impacte positiu 
en la societat.
Cuinem amb productes de 
proximitat, ecològics i de 
comerç just.
Oferim un servei de 
restauració sostenible 
mitjançant el projecte MES 
(Menjadors Escolars 
Sostenibles)  que es basa en 
quatre eixos:
-Alimentari
-Ambiental 
-Justícia social 
-Educatiu i formatiu
Els nostres menús segueixen 
el patró de la dieta 
mediterrània i de l’estratègia 
NAOS.

* La pasta, llegum i arròs són 
ECO. La fruita i verdures de 
proximitat.
* Un cop a la setmana el pa 
serà integral.
* Aquest mes fruita: pera, 
taronja, poma, plàtan, 
mandarina.
* La carn de proximiat:
pollastre, gall dindi, vedella i 
porc.
* El peix del mes: seitó, lluç, 
bacallà i llenguadina.
* Làctics Delícies del 
Berguedà. Sucre integral de 
Panela BIO

Laura Beltrán. Dietista-Nutricionista Col. 1278

Març 2018 ESCOLA ANGLESOLA SENSE PEIX I SENSE MARISC
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Pèsols estofats amb porro i 
pastanaga

Minestra de verdures 
imperial i patata

Pernilets de pollastre al forn amb 
salsa curri

Magre de porc saltat amb alls 
tendres i xampinyons

Enciam i remolatxa Enciam i tomàquet

Fruita del temps Postres de soia

Patates a lo pobre vegetal

Tiburons* saltejats amb 
xampinyons i salsa de 

tomàquet 
Coliflor i patata al vapor Paella de carn Brou vegetal amb mill*

Magre de porc amb pinya, ceba i 
pastanga

Bacallà al forn amb llit de 
tomàquet

Pollastre amb salsa de motassa i 
mel (s/prod làctics)

Tonyina a la planxa amb salsa de 
tomàquet

Faves guisades amb verdures

Enciam i raves Enciam i pastanaga Pebrot verd al forn Enciam i remolatxa Enciam i pastanaga

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Postres de soia

Arròs tres delícies vegetal 
(mongeta t., pastanaga i blat 

de moro)

Cols de Brusel·les amb 
pastanaga al vapor

Cigrons amb espinacs
Puré de patates amb api  

(S/gratinat)

Macarrons* amb salsa 
rústica (ceba, tomàquet, 

olives negres i alfàbrega)

Hamburguesa de vedella amb 
picada d'all i julivert

Llom de porc a la planxa amb 
patata i ceba

Pit de pollastre a la planxa
Gall dindi a la cassola amb 

verduretes
Salmó al forn amb anet

Patata al caliu Enciam i pastanaga Enciam i pebrot Enciam i remolatxa Enciam i blat de moro

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Postres de soia

Tallarins* amb sofregit de 
tomàquet, ceba i daus de 

pastanaga

Trinxat de la Cerdanya 
vegetal

Arròs amb carxofes i bolets
Mongeta pinta estofada amb 

pebrot verd i porro
Puré de patates amb 
bròquil  (S/gratinat)

Mandonguilles d'au a la jardinera Llom de porc adobat
Bacallà al forn amb llit de 

tomàquet
Pollastre a la llimona Bistec de vedella amb samfaina

Enciam i blat de moro Albergínia al forn Enciam i pastanaga Enciam i pipes Enciam i raves

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Postres de soia

Fundació Futur és una 
organització social creada el 
1996 amb la missió de 
generar un impacte positiu 
en la societat.
Cuinem amb productes de 
proximitat, ecològics i de 
comerç just.
Oferim un servei de 
restauració sostenible 
mitjançant el projecte MES 
(Menjadors Escolars 
Sostenibles)  que es basa en 
quatre eixos:
-Alimentari
-Ambiental 
-Justícia social 
-Educatiu i formatiu
Els nostres menús segueixen 
el patró de la dieta 
mediterrània i de l’estratègia 
NAOS.

* La pasta, llegum i arròs són 
ECO. La fruita i verdures de 
proximitat.
* Un cop a la setmana el pa 
serà integral.
* Aquest mes fruita: pera, 
taronja, poma, plàtan, 
mandarina.
* La carn de proximiat:
pollastre, gall dindi, vedella i 
porc.
* El peix del mes: seitó, lluç, 
bacallà i llenguadina.
* Làctics Delícies del 
Berguedà. Sucre integral de 
Panela BIO

Laura Beltrán. Dietista-Nutricionista Col. 1278

Març 2018 ESCOLA ANGLESOLA SENSE PLLV I SENSE OU
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Inici                     
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