Menjador Escola Lola Anglada Badalona. Menú Setembre basal
Empresa amb informació disponible en matèries d'al.lèrgies i intoleràncies alimentaries.Podeu sol.licitar informació a la coordinadora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

09/09/2019

10/09/2019

11/09/2019

VACANCES

16/09/2019

VACANCES

17/09/2019

FESTIU

18/09/2019

Dijous

Divendres

12/09/2019

13/09/2019

Macarrons amb tomàquet , remolatxa i
carbassa
Salsitxes al forn amb ceba i llorer amb
enciam i olives

Verdura de temporada amb patata i oli
d’oliva
Pollastre al forn amb enciam i
pastanaga

Fruita

Fruita

19/09/2019

20/09/2019

Mongeta tendra amb pastanaga,
patata i oli d'oliva
Pollastre arrebossat amb enciam i
tomàquet

Amanida de patata

Llenties estofades amb verdures

Arròs 3 delicies

Hamburguesa de vedella amb enciam
i tomàquet

Truita de ceba i carbassó amb enciam
i tomàquet

Fideus a la Cassola

Bacallà al forn amb salsa de tomàquet

Fruita

Fruita

Iogurt

Fruita

Fruita

23/09/2019

24/09/2019

25/09/2019

26/09/2019

27/09/2019

Espaguetis a la carbonara

Crema de carbassó amb crustonets

Verdura de temporada amb patata i oli
d'oliva

Empedrat de mongetes

Pastís de patata i verdures gratinades

Truita de ceba i julivert amb enciam i
olives

Lluç arrebossat amb enciam i olives

Pollastre a la planxa amb enciam i
pastanaga

Arròs saltejat amb verdures

Carn del coll de porc al forn amb salsa
de ceba

Fruita

Fruita

Iogurt

Fruita

Fruita

Amanida

30/09/2019
Amanida d'arròs
Salsitxes de pollastre amb ceba i
carbassó al forn
Fruita
*Fruites i verdures ecològiques

Menú: Basal Setembre

Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948

Menjador Escola Lola Anglada Badalona. Menú Setembre sense Prot. Vaca
Dilluns

Dimarts

Dimecres

09/09/2019

10/09/2019

11/09/2019

VACANCES

VACANCES

FESTIU

Dijous

Divendres

12/09/2019

13/09/2019

Macarrons amb tomàquet,remolatxa i
carbassa
Salsitxes s/làctic al forn amb ceba i
llorer amb enciam i olives

Verdura de temporada amb patata i oli
d’oliva
Pollastre al forn amb enciam i
pastanaga

Fruita

Fruita

16/09/2019

17/09/2019

18/09/2019

19/09/2019

20/09/2019

Amanida de patata

Llenties estofades amb verdures

Arròs 3 delicies

Mongeta tendra amb pastanaga,
patata i oli d'oliva

Fideus a la cassola

Hamburguesa de vedella s/làctic amb
enciam i tomàquet

Truita de ceba i carbassó amb enciam
i tomàquet

Bacallà al forn amb salsa de tomàquet

Pollastre arrebossat amb enciam i
tomàquet

Amanida

Fruita

Fruita

Iogurt

Fruita

Fruita

23/09/2019

24/09/2019

25/09/2019

26/09/2019

27/09/2019

Espaguetis a la carbonara s/làctic

Crema de carbassó amb crustonets

Verdura de temporada amb patata i oli
d'oliva

Empedrat de mongetes

Pastís de patata i verdures gratinat
amb pà ratllat s/lactosa

Truita de ceba i julivert amb enciam i
olives

Lluç arrebossat amb encima i olives

Pollastre a la planxa amb enciam i
pastanaga

Arròs saltejat amb verdures

Carn del coll de porc al forn amb salsa
de ceba

Fruita

Fruita

Iogurt

Fruita

Fruita

30/09/2019
Amanida d'arròs
Salsitxes de pollastre s/làctic amb
ceba i carbassó al forn
Fruita
*Fruites i verdures ecològiques

Menú: Sense Prot vaca

Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948

Menjador Escola Lola Anglada Badalona. Menú Setembre sense llegum
Dilluns

Dimarts

Dimecres

09/09/2019

10/09/2019

11/09/2019

VACANCES

16/09/2019

VACANCES

17/09/2019

Dijous

Divendres

12/09/2019

13/09/2019

Macarrons amb tomàquet, remolatxa i
carbassa

Verdura de temporada amb patata i oli
d’oliva

Salsitxes al forn amb ceba i llorer amb
enciam i olives

Pollastre al forn amb enciam i
pastanaga

Fruita

Fruita

18/09/2019

19/09/2019

20/09/2019
Fideos a la cassola

FESTIU

Amanida de patata

Pasta amb verdures

Arròs 3 delicies s/pèsols

Mongeta tendra amb pastanaga,
patata i oli d'oliva

Hamburguesa de vedella amb enciam
i tomàquet

Truita de ceba i carbassó amb enciam
i tomàquet

Bacallà al forn amb salsa de tomàquet

Pollastre arrebossat amb enciam i
tomàquet

Amanida

Fruita

Fruita

Iogurt

Fruita

Fruita

23/09/2019

24/09/2019

25/09/2019

26/09/2019

27/09/2019

Espaguetis carbonara

Crema de carbassó amb crustonets

Verdura de temporada amb patata i oli
d'oliva

Ous durs amb maionesa i amanida

Pastís de patata i verdures gratinat

Truita de ceba i julivert amb enciam i
olives

Lluç arrebossat amb enciam i olives

Pollastre a la planxa amb enciam i
pastanaga

Arròs saltejat amb verdures

Carn del coll de porc al forn amb salsa
de ceba

Fruita

Fruita

Iogurt

Fruita

Fruita

30/09/2019
Amanida d'arròs
Salsitxes de pollastre amb ceba i
carbassó al forn
Fruita
*Fruites i verdures ecològiques

Menú: Sense llegum

Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948

Menjador Escola Lola Anglada Badalona. Menú Setembre sense peix
Dilluns

Dimarts

Dimecres

09/09/2019

10/09/2019

11/09/2019

VACANCES

VACANCES

FESTIU

Dijous

Divendres

12/09/2019

13/09/2019

Macarrons amb tomàquet,remolatxa i
carbassa

Verdura de temporada amb patata i oli
d’oliva

Salsitxes al forn amb ceba i llorer amb
enciam i olives

Pollastre al forn amb enciam i
pastanaga

Fruita

Fruita

16/09/2019

17/09/2019

18/09/2019

19/09/2019

20/09/2019

Amanida de patata

Llenties estofades amb verdures

Arròs 3 delicies

Mongeta tendra amb pastanaga,
patata i oli d'oliva

Fideos a la cassola s/peix

Hamburguesa de vedella amb enciam
i tomàquet

Truita de ceba i carbassó amb enciam
i tomàquet

Llom a la planxa amb salsa de
tomàquet

Pollastre arrebossat amb enciam i
tomàquet

Amanida

Fruita

Fruita

Iogurt

Fruita

Fruita

23/09/2019

24/09/2019

25/09/2019

26/09/2019

27/09/2019

Espaguetis carbonara

Crema de carbassó amb crustonets

Verdura de temporada amb patata i oli
d'oliva

Empedrat de mongetes

Pastís de patata i verdures gratinat

Truita de ceba i julivert amb enciam i
olives

Gall d'Indi arrebossat amb enciam i
olives

Pollastre a la planxa amb enciam i
pastanaga

Arròs saltejat amb verdures

Carn del coll de porc al forn amb salsa
de ceba

Fruita

Fruita

Iogurt

Fruita

Fruita

30/09/2019
Amanida d'arròs
Salsitxes de pollastre amb ceba i
carbassó al forn
Fruita
*Fruites i verdures ecològiques

Menú: Sense Peix

Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948

Menjador Escola Lola Anglada Badalona. Menú Setembre sense lactosa
Dilluns

Dimarts

Dimecres

09/09/2019

10/09/2019

11/09/2019

VACANCES

VACANCES

FESTIU

Dijous

Divendres

12/09/2019

13/09/2019

Macarrons amb tomàquet,remolatxa i
carbassa
Salsitxes s/lactosa al forn amb ceba i
llorer amb enciam i olives

Verdura de temporada amb patata i oli
d’oliva
Pollastre al forn amb enciam i
pastanaga

Fruita

Fruita

16/09/2019

17/09/2019

18/09/2019

19/09/2019

20/09/2019

Amanida de patata

Llenties estofades amb verdures

Arròs 3 delicies

Mongeta tendra amb pastanaga,
patata i oli d'oliva

Fideos a la cassola

Hamburguesa de vedella s/lactosa
amb enciam i tomàquet

Truita de ceba i carbassó amb enciam
i tomàquet

Bacallà al forn amb salsa de tomàquet

Pollastre arrebossat amb enciam i
tomàquet

Amanida

Fruita

Fruita

Postres vegetal

Fruita

Fruita

23/09/2019

24/09/2019

25/09/2019

26/09/2019

27/09/2019

Espaguetis carbonara s/lactosa

Crema de carbassó amb crustonets

Verdura de temporada amb patata i oli
d'oliva

Empedrat de mongetes

Pastís de patata i verdures gratinat
amb pà ratllat s/lactosa

Truita de ceba i julivert amb enciam i
olives

Lluç arrebossat amb enciam i olives

Pollastre a la planxa amb enciam i
pastanaga

Arròs saltejat amb verdures

Carn del coll de porc al forn amb salsa
de ceba

Fruita

Fruita

Postres vegetal

Fruita

Fruita

30/09/2019
Amanida d'arròs
Salsitxes de pollastre s/lactosa amb
ceba i carbassó al forn
Fruita
*Fruites i verdures ecològiques

Menú: Sense lactosa

Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948

Menjador Escola Lola Anglada Badalona. Menú Setembre sense gluten
Dilluns

Dimarts

Dimecres

09/09/2019

10/09/2019

11/09/2019

VACANCES

16/09/2019

VACANCES

17/09/2019

Dijous

Divendres

12/09/2019

13/09/2019

Macarrons s/gluten amb
tomàquet,remoltxa i carbassa
Salsitxes s/gluten al forn amb ceba i
llorer amb enciam i olives

Verdura de temporada amb patata i oli
d’oliva
Pollastre al forn amb enciam i
pastanaga

Fruita

Fruita

18/09/2019

19/09/2019

20/09/2019
Fideus s/gluten a la cassola

FESTIU

Amanida de patata

Llenties estofades amb verdures

Arròs 3 delicies

Mongeta tendra amb pastanaga,
patata i oli d'oliva

Hamburguesa de vedella s/gluten amb
enciam i tomàquet

Truita de ceba i carbassó amb enciam
i tomàquet

Bacallà al forn amb salsa de tomàquet

Pollastre arrebossat s/gluten amb
enciam i tomàquet

Amanida

Fruita

Fruita

Iogurt

Fruita

Fruita

23/09/2019

24/09/2019

25/09/2019

26/09/2019

27/09/2019

Espaguetis s/gluten a la carbonara

Crema de carbassó amb crustonets
s/gluten

Verdura de temporada amb patata i oli
d'oliva

Empedrat de mongetes

Pastís de patata i verdures gratinat

Truita de ceba i julivert amb enciam i
olives

Lluç arrebossat s/gluten amb enciam i
olives

Pollastre a la planxa amb enciam i
pastanaga

Arròs saltejat amb verdures

Carn del coll de porc amb salsa de
ceba

Fruita

Fruita

Iogurt

Fruita

Fruita

30/09/2019
Amanida d'arròs
Salsitxes s/gluten de pollastre amb
ceba i carbassó al forn
Fruita
*Fruites i verdures ecològiques

Menú: Sense gluten

Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948

Menjador Escola Lola Anglada Badalona. Menú Setembre sense ou
Dilluns

Dimarts

Dimecres

09/09/2019

10/09/2019

11/09/2019

VACANCES

VACANCES

FESTIU

Dijous

Divendres

12/09/2019

13/09/2019

Macarrons amb tomàquet, remolatxa i
carbassa
Salsitxes s/ou al forn amb ceba i llorer
amb enciam i olives

Verdura de temporada amb patata i oli
d’oliva
Pollastre al forn s/ou amb enciam i
pastanaga

Fruita

Fruita

16/09/2019

17/09/2019

18/09/2019

19/09/2019

20/09/2019

Amanida de patata

Llenties estofades amb verdures

Arròs 3 delicies s/ou

Mongeta tendra amb pastanaga,
patata i oli d'oliva

Fideus a la cassola

Hamburguesa de vedella s/ou amb
enciam i tomàquet

Llom a la planxa amb ceba i carbassó
saltejada amb enciam i tomàquet

Bacallà al forn amb salsa de tomàquet

Pollastre arrebossat s/ou amb enciam i
tomàquet

Amanida

Fruita

Fruita

Iogurt

Fruita

Fruita

23/09/2019

24/09/2019

25/09/2019

26/09/2019

27/09/2019

Espaguetis a la carbonara s/ou

Crema de carbassó amb crustonets

Verdura de temporada amb patata i oli
d'oliva

Empedrat de mongetes

Pastís de patata i verdures gratinat

Hamburguesa de vedella amb enciam
i olives

Lluç arrebossat s/ou amb enciam i
olives

Pollastre a la planxa amb enciam i
pastanaga

Arròs saltejat amb verdures

Carn del coll de porc amb salsa de
ceba

Fruita

Fruita

Iogurt

Fruita

Fruita

30/09/2019
Amanida d'arròs
Salsitxes de pollastre s/ou amb ceba i
carbassó al forn
Fruita
*Fruites i verdures ecològiques

Menú: Sense ou

Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948

Menjador Escola Lola Anglada Badalona. Menú Setembre sense porc
Dilluns

Dimarts

Dimecres

09/09/2019

10/09/2019

11/09/2019

VACANCES

16/09/2019

VACANCES

17/09/2019

Dijous

Divendres

12/09/2019

13/09/2019

Macarrons amb tomàquet, remolatxa i
carbassa

Verdura de temporada amb patata i oli
d’oliva

Bistec de vedella al forn amb ceba i
llorer amb enciam i olives

Pollastre al forn amb enciam i
pastanaga

Fruita

Fruita

18/09/2019

19/09/2019

20/09/2019
Fideus a la cassola s/porc

FESTIU

Amanida de patata

Llenties estofades amb verdures

Arròs 3 delicies s/pernil dolç

Mongeta tendra amb pastanaga,
patata i oli d'oliva

Hamburguesa de vedella amb enciam
i tomàquet

Truita de ceba i carbassó amb enciam
i tomàquet

Bacallà al forn amb salsa de tomàquet

Pollastre arrebossat amb enciam i
tomàquet

Amanida

Fruita

Fruita

Iogurt

Fruita

Fruita

23/09/2019

24/09/2019

25/09/2019

26/09/2019

27/09/2019

Espaguetis a la carbonara amb
xampinyons s/beicon

Crema de carbassó amb crustonets

Verdura de temporada amb patata i oli
d'oliva

Empedrat de mongetes

Pastís de patata i verdures gratinat

Truita de ceba i julivert amb enciam i
olives

Lluç arrebossat amb enciam i olives

Pollastre a la planxa amb enciam i
pastanaga

Arròs saltejat amb verdures

Hamburguesa de vedella al forn amb
salsa de ceba

Fruita

Fruita

Iogurt

Fruita

Fruita

30/09/2019
Amanida d'arròs
Salsitxes de pollastre amb ceba i
carbassó al forn
Fruita
*Fruites i verdures ecològiques

Menú: Sense porc

Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948

Menjador Escola Lola Anglada Badalona. Menú Setembre vegetarià
Dilluns

Dimarts

Dimecres

09/09/2019

10/09/2019

11/09/2019

VACANCES

VACANCES

FESTIU

Dijous

Divendres

12/09/2019

13/09/2019

Macarrons amb tomàquet, remolatxa i
carbassa

Verdura de temporada amb patata i oli
d’oliva

Truita de ceba amb enciam i olives

Cigrons saltejats amb arròs amb
enciam i pastanaga

Fruita

Fruita

16/09/2019

17/09/2019

18/09/2019

19/09/2019

20/09/2019

Amanida de patata

Llenties estofades amb verdures

Arròs 3 delicies s/pernil dolç

Mongeta tendra amb pastanaga,patata
i oli d'oliva

Fideus vegetals amb cigrons

Hamburguesa vegetal amb enciam i
tomàquet

Truita de ceba i carbassó amb enciam
i tomàquet

Mongetes saltejades amb all i julivert

Croquetes de llenties i arròs amb
enciam i tomàquet

Amanida

Fruita

Fruita

Iogurt

Fruita

Fruita

23/09/2019

24/09/2019

25/09/2019

26/09/2019

27/09/2019

Espaquetis carbonara amb
xampinyons s/beicon

Crema de carbassó amb crustonets

Verdura de temporada amb patata i oli
d'oliva

Empedrat de mongetes

Pastís de patata i verdures gratinat

Truita de ceba i julivert amb enciam i
olives

Arròs amb llenties i enciam amb
cogombre

Cous cous amb cigrons enciam i
pastanaga

Arròs saltejat amb verdures

Truita a la francesa amb enciam i
tomàquet

Fruita

Fruita

Iogurt

Fruita

Fruita

30/09/2019
Amanida d'arròs
Mongetes saltejades amb ceba i
carbassó
Fruita
*Fruites i verdures ecològiques

Menú: Vegetarià

Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948

Menjador Escola Lola Anglada Badalona. Menú Setembre sopars
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

09/09/2019

10/09/2019

11/09/2019

12/09/2019

13/09/2019

Crema de carbassó

Amanida de tomàquet

Peix blanc a la planxa

Truita de patata amb ceba

Fruita

Fruita

VACANCES

VACANCES

FESTIU

16/09/2019

17/09/2019

18/09/2019

19/09/2019

20/09/2019

Verdura de temporada amb patata i oli
d'oliva

Gaspatxo de sindria

Crema de carbassa

Cous cous amb verdures

Verdures al forn

Peix blanc al forn

Pollastre a la planxa

Truita de formatge

Peix blau al forn

Truita francesa

Fruita

Fruita

Fruita

Fruita

Iogurt

23/09/2019

24/09/2019

25/09/2019

26/09/2019

27/09/2019
Amanida

Crema de verdures

Arròs amb tomàquet

Patates al forn

Verdura de temporada amb patata i oli
d'oliva

Pollastre a la planxa

Truita de verdures

Peix blanc

Ous durs amb salsa de tomàquet

Pizza

Iogurt

Fruita

Fruita

Fruita

Fruita

30/09/2019
Cous cous amb verdures
Truita francesa
Fruita
*Fruites i verdures ecològiques

Menú: Sopars

Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948

