
Febrer 2020 ILLES COLUMBRETES-
BURRIANA

03 Lletuga, tomaca, safanòria,
llombarda

 Crema de bróquil

 Mandonguilles a la
santanderina amb bajoques
carn de porc al forn amb salsa
d'hortalisses

 Fruita

SOPAR: Ensalada de tomaca i peix
blau al vapor. Fruita

04 Lletuga, tomaca, safanòria,
olives

 LLETILLES AMB VERDURES
ECO

 Delícies de calamar

 Fruita

SOPAR: Crema de verdures i
remenat d'alls. Fruita

05 Amanida completa
lletuga, tomaca, safanòria, dacsa,
tonyina, ou dur i olives

 Arròs rossejat
amb magre i secret de porc,
cigrons i embotit valencià

 Fruita i iogurt

SOPAR: Sopa d'au i peix blanc a la
llima. Fruita

06 Lletuga, tomaca, dacsa,
safanòria

 Espirals amb tomaca i
xampinyó

 Lluç al forn amb all i julivert

 Fruita

SOPAR: Pèsols saltejats i llom rostit.
Fruita

07 Lletuga, tomaca, llombarda,
formatge

 Cigrons llauradors
amb hortalisses

 Truita espanyola
amb creïlla i ceba

 Fruita

SOPAR: Graellada de verdures i pit
de titot. Fruita

10 Lletuga variada, tomaca, dacsa

 Sopa d'au amb estreletes
d'au i porc amb cigrons i ou

 Llom saxònia en salsa
al forn amb salsa d'hortalisses

 Fruita

SOPAR: Bullit valencià i peix blanc
al forn. Fruita

11 Lletuga, tomaca, llombarda,
dacsa

 Fesols estofades
amb os de pernil

 Mossets de rosada

 Fruita

SOPAR: Ensalada verda i vedella a
la planxa. Fruita

12 Lletuga, tomaca, safanòria,
tonyina

 Arròs primavera
amb hortalisses, pernil dolç i
pèsols

 Truita de creïlla

 Fruita

SOPAR. Sèmola i peix blau al all.
Fruita

13 Lletuga, tomaca, llombarda,
olives

 Espaguetis napolitana
amb tomaca i hortalisses

 Salmó en salsa de porros
al forn

 Fruita

SOPAR: Verdures ofegades i titot
torrat. Fruita

14 Lletuga, tomaca, dacsa,
formatge

 Crema de pèsols i poma

 Cuixa de pollastre rostit

 Fruita

SOPAR: Brócoli al vapor i truita de
pimentó. Fruita

17 Lletuga, tomaca, safanòria,
llombarda

 Llentilles amb ARRÒS
INTEGRAL
amb hortalisses

 Aladrocs nacional en tempura

 Fruita

SOPAR: Sopa d'au i saltejat de
magre. Fruita

18 
 Amanida mediterrànea

lletuga, tomaca, safanòria, dacsa,
tonyina, ou dur i olives

 Macarrons bolonyesa
amb carn picada de porc, tomaca
i formatge

 Fruita i iogurt

SOPAR: Bajoques saltejades i peix
blanc a la llima. Fruita

19 Lletuga, tomaca, safanòria,
dacsa

 CREMA DE CREÏLLA I PORRO

 Filet de pollastre arrebossat

 Fruita

SOPAR: Carxofes i truita francesa.
Fruita

20 Lletuga, tomaca, dacsa, ou

 Cigrons de l'horta
amb hortalisses

 Pizza IRCO
amb pernil dolç, tomaca i
formatge

 Fruita

SOPAR: Amanida completa i peix
blau al papillot. Fruita.

21 Lletuga, tomaca, safanòria,
olives

 Arròs amb carxofes i verdures

 Truita francesa

 Fruita

SOPAR: Escalivada i broqueta de
peix. Fruita

24 Lletuga variada, tomaca, dacsa

 Sopa de putxero completa
amb fideus
d'au i porc amb cigrons i ou

 Llonganisses amb salsa de
ceba
carn de porc al forn

 Fruita

SOPAR: Amanida mixta i peix blanc
amb alls. Fruita

25 Lletuga, tomaca, safanòria,
olives

 Fesols de la iaia
amb xoriço i os de pernil

 Truita de creïlla i carabasseta

 Fruita

SOPAR: Sèmola i magre amb
hortalisses. Fruita

26 Amanida Europa (lletuga,
tomaca, dacsa, formatge)

 Pasta romana a l'aroma
d'alfàbega fresca
amb tomaca i alfàbega fresca

 Fish and chips
purnes de lluç amb creïlles xips

 Postres Medalla Olímpica

SOPAR: Bledes ofegades i rotllet de
vedella. Fruita

27 Lletuga, tomaca, dacsa,
safanòria

 Llentilles a la jardinera
amb hortalisses

 Aletes de pollastre a la mel
al forn

 Fruita

SOPAR: Minestra de verdures i peix
blau a la planxa. Fruita

28 Lletuga, tomaca, llombarda, ou

 Arròs a la cubana
amb tomaca

 Abadejo en salsa mery
al forn amb all i julivert

 Fruita

SOPAR: Verdures rostides i truita
paisana. Fruita

INFORMACIÓ PER A ALÈRGICS

/INTOLERANTS/NECESSITATS ESPECIALS:

Aquest menú no és apte per a persones que

patixen alèrgies o intoleràncies alimentàries ja que

conté els al·lèrgens més comuns en la població (RE

1169/2011,anexo ii). Informe a la direcció del

menjador, aportant el certificat mèdic perquè el

responsable sol·licite diàriament un menú

dissenyat i cuinat atenent a aquesta prescripció.

Nota: en cas de necessitat especial pot sol·licitar

al seu centre els al·lèrgens que componen els plats

servits.

Tots els mesos, plats 100% ECO. Tots
els dies, PA ECO.

FRUITA DE FEBRER: Poma, taronja, pera,
kiwi i plàtan

Els constipats són típics d'aquesta època
de l'any. Per a previndre'ls és consumeix
aliments que ajuden a reforçar el sistema
immune com fruites i verdures, riques en
vitamines C i A, o llegums que aporten zinc.

3707kj
886kcal 42,2g 8,1g 13,1g 16,9g

87,9g 19,5g 32,9g 2g


