CENTRE OCUPACIONAL
Dimarts

Dimecres

QUARTA SETMANA

TERCERA SETMANA

SEGONA SETMANA

PRIMERA SETMANA

PRIMERA SETMANA

Dilluns

JULIOL 2021
Dijous

Divendres

1/7/2021

2/7/2021

Amanida de fulles variades i formatge
fresc

Llenties amb verdures

Arròs de muntanya (conill i magre de
porc)

Marmitako de bonítol

Crema Catalana la fageda
8/7/2021

Kiwi
9/7/2021

5/7/2021

6/7/2021

7/7/2021

Crema de carbassó amb crostonets
de pa

Fesols saltejats amb all i pernil

Ensaladilla russa

Amanida d'enciam, alvocat,
tomàquet, pastanaga, pinya i
formatge fresc

Amanida freda de llacets de colors
amb gambeta, tomàquet i olives

Fideuà amb sèpia i gambes

Contracuixa de pollastre al forn amb
ceba i pastanaga

Lluç a la romana amb amanida de
tomàquet

Arròs de muntanya (pollastre i magre
de porc)

Hamburguesa de vedella amb
pastanaga i patates al forn

Iogurt natural la fageda

Macedònia d'estiu

Paraguaio

Plàtan

Gelat de xocolata

12/7/2021

13/7/2021

14/7/2021

15/7/2021

16/7/2021

Patata i mongeta al vapor amb oli
d'oliva

Crema de pastanaga

Arròs amb salsa de tomàquet i ou
dur

Amanida de pasta (tomàquet, gall
dindi, gambeta i salsa rosa)

Menestra de
verdures

Pinxo de gall dindi marinat amb
espècies i acompanyat amb ceba i
pastanaga

Macarrons a la bolonyesa

Salmó a la papillote amb carbassó i
ceba

Truita de carbassa i ceba

Lluç amb salsa verda

Préssec
19/7/2021

Maduixes amb suc de taroja
20/7/2021

Gelat
21/7/2021

Nectarina
22/7/2021

Natilles la fageda
23/7/2021

Amanida d'arròs amb enciam,
pastanaga , tomàquet i tonyina

Crema de carbassa amb formatge i
crostonets de pa

Fideuà de sèpia i gambas amb allioli

Amanida d'estiu amb enciam,
maduixa, formatge fresc i fruits secs

Amanida de cigrons amb tomàquet
pastanaga

Bacallà gratinat amb salsa de
tomàquet

Braç de patata i bolonyesa

Pinxos de porc amb amanida

Arròs de peix

Pizza casolana amb salsitxes i
tomàquet fresc amanit amb orenga

Síndria
26/7/2021

Nectarina
27/7/2021

Macedònia d'estiu
28/7/2021

Iogurt natural la fageda
29/7/2021

Gelat
30/7/2021

Macarrons amb bolonyesa de
verdures i gratinats

Crema de verdures amb crostonets de
pa

Verdura al vapor amb oli d'oliva

Amanida de patata, tomàquet,amb
olives i ou dur

Amanides de llenties (pebrots, ceba
tendra i tonyina)

Truita de patata i ceba amb amanida

Paella valenciana

Hamburguesa de pollastre amb
ceba i hummus de cigrons

Filet de peix blanc al forn amb enciam

Llibrets de llom arrebossats amb
amanida

Flam la fageda

Meló

Macedònia d'estiu

Plàtan

Gelat

