
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
2 3 4 5 6

Patates i pèsols Amanida verda Amanida verda Crema de carbassó Amanida verda

Hamburgueses a la planxa amb 

xips                              

Macarrons a la bolonyesa amb 

carn magra i tomàquet

Arròs a la cubana, amb ou ferrat, 

pernil dolç i tomàquet fregit

Ales de pollastre al forn            Fabada Asturiana

Pa, aigua i postres Pa, aigua i postres Pa, aigua i postres Pa, aigua i postres Pa, aigua i postres

9 10 11 12 13

Amanida verda Sopa amb pasta Crema de verdures Sopa amb pasta Amanida verda

Espaguetis a la carbonara 
amb sofregit de ceba, bacon i crema de 

llet

Quitxe de tonyina i formatge Botifarres al forn amb seques                       Truita de patates amb amanida Arròs  caldos amb bolets i sèpia

Pa, aigua i postres Pa, aigua i postres Pa, aigua i postres Pa, aigua i postres Pa, aigua i postres

16 17 18 19 20

Crema de verdures Amanida verda Amanida verda Amanida verda Amanida verda

Ous al forn Albergínies farcides amb carn, Puré de llegums amb xoriço Arròs  delícies                                     Canelons de carn

Al març tenim per dinar…

Ous al forn Albergínies farcides amb carn, 

ceba tomàquet i formatge gratinat

Puré de llegums amb xoriço Arròs  delícies                                     
amb pèsols, truita i tonyina

Canelons de carn

Pa, aigua i postres Pa, aigua i postres Pa, aigua i postres Pa, aigua i postres Pa, aigua i postres

23 24 25 26 27

Sopa amb pasta Puré de verdures  Amanida verda Amanida verda Arròs blanc amb tomàquet

Llom amb crema de xampinyons Cuixes de pollastre al forn            Espaguetis a la carbonara 
amb sofregit de ceba, bacon i crema de 

llet

Llegums estofades amb 

verdureta

Ous farcits amb xips                              

Pa, aigua i postres Pa, aigua i postres Pa, aigua i postres Pa, aigua i postres Pa, aigua i postres

30 31

Amanida verda Amanida verda

Macarrons a la bolonyesa amb 

carn magra i tomàquet

Puré de llegums amb xoriço

Per encarregar el dinar, podeu avisar per mòbil o mail :

PREU MENÚ 8,00€

Tel. 606016269

cantina.montse@gmail.com


