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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES  

Pasta de colors amb sanfaina 
Hamburguesa amb ceba 
Pastís de fruites 

Amanida rusa 
Botifarra planxa amb patates 
Crema catalana 

Truita de patates 
Calamars a la planxa 
Nata amb maduixes 

Paella mixta 
Llaminetes de vedella planxa i amanida 
Gelat 

Canelons gratinats 
Filets de panga amb amanida 
Prèssec en almíbar 

Mongetes verdes amb pernil 
Llibrets amb patates 
Iogurt 

Macarrons amb salsa tomaquet 
Lluç planxa 
Pastis de xocolata 

Amanida tropical 
Franckfurt amb patates  
Gelat  

Amanida de patates i tonyina 
Pollastre rostit 
Flam 

Fideus a la cassola 
Llom a la planxa 
Síndria i meló 

Espaguetis amb salsa tomaquet 
Mandonguilles amb verdures 
Gofre amb xocolata 

Amanida d’arròs amb salsa rosa 
Llomets de pollastre planxa 
Plàtan  

Empanadilla gallega 
Cueta de rap al forn 
Nata amb maduixes 

Paella mixta 
Llonçes de porc a la brasa 
Crep de xocolata 

Samfaina de verdures amb ou 
Peix arrebossat amb amanida 
Préssec almívar 

Braset de patata,ou,tonyina 
Llibrets  amb patates 
Iogurt 

Macarrons amb salsa de tomàquet 
Lluç planxa 
Pastis de xocolata 

Amanida tropical 
Franckfurt  
Gelat  

Empedrat de mongetes amb bacallà 
Pollastre rostit 
flam 

Fideus a la cassola 
Llom planxa 
Síndria i meló 

Pizza de pernil dolç 
Nuggets amb patates 
Gofre amb gelat 
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CARNS CAN KIKO 

Proveïdor de carns 

tant de caça, com 

porc, vedella, 

pollastre, cunill, xai 

GRANJA CAN RIBAS  

És el nostre proveïdor de llet, iogurts i 

formatge fresc  

Article publicat a la Vanguardia de la 

Granja Ribas. 

“Danone celebra la tercera edición de los 

Premios a Ganaderos...La granja Can Ribas 

(Catalunya) recibe el galardón de Mejor 

Ganadero del Año” 

COMERÇ DE PEIX 
ROS 

Proveïdor de 

peixos i marisc 

( lluç, rap, orada, 

panga, 

llenguado, ... ) 

COMERCIAL BLANENCA 

És el nostre proveïdor de 

xocolatas, pastisseria, 

formatges i embotits  

FRUITES 
CARRION 

Proveidor de 

fruites i 

verdures de 

proximitat 


