
 
Després d’uns dies de vacances iniciem amb molta il·lusió el nou curs 14-
15, des de Fundesplai us volem donar la benvinguda i engrescar-vos a tots 
a gaudir del temps del migdia a l’escola. 
 

Després d’uns dies de descans tornem a l’escola amb les piles recarregades 
i amb moltes ganes d’aprendre i compartir amb els companys/es i els 
monitors/es. 
  
Aquest curs us tenim preparades moltes estones divertides, treballarem 

els hàbits del menjador, aprendrem força coses sobre els aliments i, com 
no, tastarem una pila de plats cuinats magníficament pels cuiners i 
cuineres de l’escola per poder-nos fer grans i forts!  
 
  

Nosaltres venim amb molta il·lusió de cara el proper curs, segur que 
vosaltres també!! 
 

Bon inici de curs a tothom!!! 



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
 

VACANCES 

 
 

VACANCES 

 
 

VACANCES 

 
 

VACANCES 

 
 

VACANCES 

 
 

VACANCES 

 
 

VACANCES 

 
 

VACANCES 

 
 

VACANCES 

 
 

VACANCES 

 
Amanida d’espirals 

Croquetes de pollastre i 
guarnició de pastanaga i 

blat de moro 
Pinya en el seu suc 

Mongetes  
blanques saltejades  
amb allet i julivert 

Llom de porc a la planxa i 
amanida d’enciam i 

tomàquet 
Fruita del temps 

 
Crema de porro 

Fogonero al forn amb 
patata i verdures 
Fruita del temps 

 
Arròs amb  

salsa de tomàquet 
Truita de formatge i 

amanida d’enciam i oliva 
Fruita del temps 

 
Macarrons  

a la carbonara 
Mandonguilles de vedella a 

la jardinera 
Fruita del temps 

Llenties guisades  
amb hortalisses 

Truita de xampinyons i 
amanida d’enciam i blat de 

moro 
Fruita del temps 

Amanida  
de pasta 

Hamburguesa de vedella i 
guarnició d’enciam i 

cogombre 
Fruita del temps 

 
Mongeta tendra  

amb patata 
Lluç amb salsa verda 

Fruita del temps 

Espaguetis  
al pesto 

Escalopa de porc i amanida 
d’enciam i pastanaga 

Fruita del temps 

Arròs amb  
curri i verdures 

Pollastre al forn i amanida 
d’enciam i tomàquet 

Iogurt natural 

Cigrons guisats  
amb verdures 

Pollastre a la planxa i 
amanida d’enciam i 

cogombre 
Fruita del temps 

Paella 
Ous remenats amb pernil i 

amanida d’enciam i 
tomàquet 

Fruita del temps  

Menú Col·legi Sant Vicenç 
SETEMBRE 

1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 

29 30 La poma dels menús 
serà ecològica.   



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 

Pasta bullida 
Pollastre a la planxa 

Poma o plàtan 

 
Arròs blanc  

amb pastanaga 
Llom de porc a la planxa  

Poma o plàtan 

 
 

Patata i pastanaga 
Fogonero a la planxa 

Poma o plàtan 

 
Arròs blanc  

amb pastanaga 
Truita francesa 
Poma o plàtan 

 
 

Pasta bullida 
Bistec de vedella planxa 

Poma o plàtan 

 
Arròs blanc  

amb pastanaga 
Truita francesa 
Poma o plàtan 

 
Pasta bullida 

Bistec de vedella planxa 
Poma o plàtan 

 
Patata i pastanaga 

Lluç a la planxa 
Poma o plàtan 

 
Pasta bullida 

Llom a la planxa 
Poma o plàtan 

 
Arròs blanc  

amb pastanaga 
Pollastre a la planxa 

Iogurt natural 

 
Patata i pastanaga 

Pollastre a la planxa 
Poma o plàtan 

 
Arròs blanc  

amb pastanaga 
Truita francesa 
Poma o plàtan 

Menú Col·legi Sant Vicenç 
SETEMBRE MENÚ “règim” 

1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 

29 30 La poma dels menús 
serà ecològica.   



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
Amanida d’espirals 

Pollastre arrebossat i 
guarnició de pastanaga i 

blat de moro 
Pinya en el seu suc 

Mongetes  
blanques saltejades  
amb allet i julivert 

Llom de porc a la planxa i 
amanida d’enciam i 

tomàquet 
Fruita del temps 

 
Crema de porro 

(sense llet ni formatge) 
Fogonero al forn amb 

patata i verdures 
Fruita del temps 

 
Arròs amb  

salsa de tomàquet 
Truita francesa i amanida 

d’enciam i oliva 
Fruita del temps 

 
Macarrons  

a les fines herbes 
Vedella a la jardinera 

Fruita del temps 

Llenties guisades  
amb hortalisses 

Truita de xampinyons i 
amanida d’enciam i blat de 

moro 
Fruita del temps 

Amanida  
de pasta 

Bistec de vedella i guarnició 
d’enciam i cogombre 

Fruita del temps 

 
Mongeta tendra  

amb patata 
Lluç amb salsa verda 

Fruita del temps 

Espaguetis  
amb alfàbrega 

Escalopa de porc i amanida 
d’enciam i pastanaga 

Fruita del temps 

Arròs amb  
curri i verdures 

Pollastre al forn i amanida 
d’enciam i tomàquet 

Iogurt de soja 

Cigrons guisats  
amb verdures 

Pollastre a la planxa i 
amanida d’enciam i 

cogombre 
Fruita del temps 

 
Paella 

Ous remenats amb i 
amanida d’enciam i 

tomàquet 
Fruita del temps  

Menú Col·legi Sant Vicenç 
SETEMBRE MENÚ “no lactosa” 

1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 

29 30 La poma dels menús 
serà ecològica.   



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
Amanida d’espirals 

Pollastre arrebossat i 
guarnició de pastanaga i 

blat de moro 
Iogurt o llet  

sense lactosa 

 
Arròs saltejat  

amb allet i julivert 
Llom de porc a la planxa i 

amanida d’enciam 
Fruita del temps 

 
Bròquil amb patata 

Fogonero al forn amb 
patata i verdures* 

Iogurt o llet  
sense lactosa 

 
Arròs amb  

salsa de verdures* 
Truita francesa i amanida 

d’enciam i oliva 
Fruita del temps 

 
Macarrons  

a les fines herbes 
Vedella a la jardinera* 

Iogurt o llet  
sense lactosa 

Arròs saltejat  
amb verdures* 

Truita de xampinyons i 
amanida d’enciam 

Iogurt o llet  
sense lactosa 

Amanida  
de pasta 

Hamburguesa de vedella i 
guarnició d’enciam i 

cogombre 
Fruita del temps 

 
Mongeta tendra  

amb patata 
Lluç amb salsa verda 

Iogurt o llet  
sense lactosa 

 
Espaguetis amb  

salsa de verdures* 
Escalopa de porc i amanida 

d’enciam 
Fruita del temps 

Arròs amb  
curri i verdures* 

Pollastre al forn i amanida 
d’enciam 

Iogurt o llet  
sense lactosa 

Espaguetis amb  
salsa de verdures 

Pollastre a la planxa i 
amanida d’enciam i 

cogombre 
Iogurt o llet  

sense lactosa 

 
Paella* 

Ous remenats i  
amanida d’enciam 

Fruita del temps  

Fruites: taronja, 
mandarina, plàtan, kiwi, 
maduixes o síndria.  

*Verdures i hortalisses 
(sofregits, salses, etc.): 
pebrot verd i vermell, ceba, 
carbassó, xampinyons o all.  

Menú Col·legi Sant Vicenç 
SETEMBRE MENÚ “no lactosa, fructosa i sorbitol” 

1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 

29 30 La poma dels menús 
serà ecològica.   



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
Amanida de macarrons 

sense gluten 
Pollastre arrebossat i 

guarnició de pastanaga i 
blat de moro 

Pinya en el seu suc 

Mongetes  
blanques saltejades  
amb allet i julivert 

Llom de porc a la planxa i 
amanida d’enciam i 

tomàquet 
Fruita del temps 

 
Crema de porros 

 (sense llet ni formatge) 
Fogonero al forn amb 

patata i verdures 
Fruita del temps 

 
Arròs amb  

salsa de tomàquet 
Pollastre a la planxa i 

amanida d’enciam i oliva 
Fruita del temps 

 
Macarrons sense  

gluten a les fines herbes 
Vedella a la jardinera 

Fruita del temps 

 
Llenties guisades  
amb hortalisses 

Bacallà al forn amb 
xampinyons i amanida 

d’enciam i blat de moro 
Fruita del temps 

 
Amanida de  

pasta sense gluten 
Bistec de vedella i guarnició 

d’enciam i cogombre 
Fruita del temps 

 
Mongeta tendra  

amb patata 
Lluç amb salsa verda 

Fruita del temps 

Espaguetis sense  
gluten sense fibra  

amb alfàbrega 
Escalopa de gall dindii 

amanida d’enciam i 
pastanaga 

Fruita del temps 

 
Arròs amb  

curri i verdures 
Pollastre al forn i amanida 

d’enciam i tomàquet 
Iogurt de soja 

Cigrons guisats  
amb verdures 

Pollastre a la planxa i 
amanida d’enciam i 

cogombre 
Fruita del temps 

Paella 
Lluç a la planxa i amanida 

d’enciam i tomàquet 
Fruita del temps  

Arrebossats sense ou, 
enfarinats amb farina de 
blat de moro.  

Nota: Totes les farines que 
es fan servir per 
arrebossats, salses, etc són 
sense gluten. 

Menú Col·legi Sant Vicenç 
SETEMBRE MENÚ “no gluten-PLV-ou” 

1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 

29 30 La poma dels menús 
serà ecològica.   



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
 
 

VACANCES 

 
Amanida d’espirals 

Croquetes de pollastre i 
guarnició de pastanaga i 

blat de moro 
Pinya en el seu suc 

Mongetes  
blanques saltejades  
amb allet i julivert 

 Bistec de vedella a la 
planxa i amanida d’enciam i 

tomàquet 
Fruita del temps 

 
Crema de porro 

Fogonero al forn amb 
patata i verdures 
Fruita del temps 

 
Arròs amb  

salsa de tomàquet 
Truita de formatge i 

amanida d’enciam i oliva 
Fruita del temps 

Macarrons  
a la carbonara 
(sense bacon) 

Mandonguilles de vedella a 
la jardinera 

Fruita del temps 

Llenties guisades  
amb hortalisses 

Truita de xampinyons i 
amanida d’enciam i blat de 

moro 
Fruita del temps 

Amanida  
de pasta 

Hamburguesa de vedella i 
guarnició d’enciam i 

cogombre 
Fruita del temps 

 
Mongeta tendra  

amb patata 
Lluç amb salsa verda 

Fruita del temps 

Espaguetis  
al pesto 

Escalopa de gall dindi i 
amanida d’enciam i 

pastanaga 
Fruita del temps 

Arròs amb  
curri i verdures 

Pollastre al forn i amanida 
d’enciam i tomàquet 

Iogurt natural 

Cigrons guisats  
amb verdures 

Pollastre a la planxa i 
amanida d’enciam i 

cogombre 
Fruita del temps 

Paella 
Ous remenats amb tonyina i 

amanida d’enciam i 
tomàquet 

Fruita del temps  

Menú Col·legi Sant Vicenç 
SETEMBRE MENÚ “no porc” 

1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 

29 30 La poma dels menús 
serà ecològica.   


