
Escola Pia Sarrià

Productes acreditats amb la certificació 

ecològica del CCPAE.

Productes d’origen català 

i/o adquirits a l’entorn. 

Peix fresc de llotja catalana amb 

una freqüència de 3 cops al mes. Aliment integral

MENÚ CASAL 2019
NENS

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Amanida russa amb verdures del Maresme 

(patata, pèsols eco, pastanaga) i maionesa
Truita francesa casolana amb enciam del 

Baix Llobregat i olives amb 'OOVE'
Pa integral i iogurt ecològic del Moianès 

Kcal: 543,4;Prot: 22,04g; H.C: 52,14g; 
Lip:26,10g

Arròs ecològic del Delta amb salsa de 
tomàquet casolana

Bacallà arrebossat amb enciam del Baix 
Llobregat i pastanaga amb 'OOVE'

Pa blanc i fruita de temporada

Kcal: 606,3;Prot: 24,42g; H.C: 78,50g; 
Lip:19,8g

Fideuada marinera amb fideus ecològics 
Rostit de pollastre de corral amb ceba del 

Maresme, tomàquet i patata
Pa blanc i fruita de temporada

Kcal: 606;Prot: 32,50g; H.C: 81,8g; Lip: 14,66g

Cigrons ecològics de Girona guisats (api, 
carbassa, ceba, carbassó i tomàquet)

Peix fresc de llotja  amb
enciam del Baix Llobregat i tomàquet amb 

'OOVE'
Pa integral i fruita ecològica de temporada

Kcal: 458,2; Prot: 27,23g; H.C: 51,5g; Lip:12,6g

Arròs ecològic del Delta amb salsa de 
tomàquet casolana

Llenguadina arrebossada amb enciam, 
tomàquet i olives amb `OOVE´

Pa integral i fruita de temporada

Kcal:679; Prot: 29,84g; H.C: 77,41g; Lip:25,7g

Vichyssoise (patata, porro i ceba)
Mandonguilles de porc a la jardinera (ceba, 

patata, xampinyons i pèsols ecològics)
Pa blanc i gelat

Kcal:566; Prot: 33,2g; H.C: 46,1g; Lip: 26,7g

Bullit de bledes i patata amb `OOVE´
Contracuixa de pollastre de corral de 

Girona al romaní amb patata dau
Pa integral i fruita de temporada

Kcal:500,1; Prot: 26,8g; H.C: 54,1g; Lip: 17,3g

Macarrons ecològics integrals amb pesto 
de tomàquet i `OOVE´

Peix fresc de llotja, enciam i tomàquet amb 
`OOVE´

Pa blanc i fruita ecològica de temporada

Kcal:657,2; Prot: 25,03g; H.C: 70,3g; Lip: 28,96g

Llenties ecològiques de Girona guisades 
(api, ceba, carbassó i tomàquet)

Truita francesa casolana i enciam amb olives 
i `OOVE´

Pa integral i fruita de temporada

Kcal: 544; Prot: 25,34g; H.C: 51,04g; Lip:23g

Bullit de bròquil ecològic de Tarragona i 
patata amb `OOVE´

Salsitxes a la planxa amb enciam del Baix 
Llobregat i olives amb 'OOVE'

Pa integral i fruita de temporada

Crema tèbia de verdures del Maresme 
(carbassó, patata i ceba) 

Truita de patates casolana amb enciam, 
blat de moro i pipes de carbassa amb 

'OOVE'
Pa blanc i iogurt

Kcal:691,1; Prot: 25,8g; H.C: 65,1g; Lip: 34,6g

Sopa d'au amb pasta ecològica
Estofat de gall dindi de Girona en salsa i 

verdures (ceba, patata, xampinyons i 
pèsols)

Pa integral i fruita de temporada

Kcal: 368;Prot: 20,10g; H.C: 51,20g; Lip:7,45

Empedrat de cigrons ecològics de Girona 
(tomàquet, pastanaga, oliva verda, tonyina i 

`OOVE´
Lluç a la planxa amb enciam, olives i rave del 

Maresme amb 'OOVE'
Pa blanc i fruita ecològica de temporada

Kcal:584,2; Prot: 33,04g; H.C: 50,9g; Lip: 25,06g

Paella marinera amb arròs ecològic del 
Delta

Llom fresc a la planxa amb enciam i 
pastanaga amb 'OOVE'

Pa integral i fruita de temporada

Kcal:679,3; Prot: 22,62g; H.C: 67,922g; Lip: 
33,6g

Bullit de bledes i patata amb `OOVE´
Pit de gall dindi de Girona  a la planxa amb

enciam, pipes de carbassa i  'OOVE'
Pa integral i fruita de temporada

Kcal: 405,3;Prot: 30,8g; H.C: 43,59g; Lip: 9,8g

Amanida de pasta ecològica (pernil, 
formatge, tonyina, olives)

Hamburguesa de vedella amb patates 
fregides (ketchup opcional)

Pa blanc i fruita ecològica de temporada

Kcal:903; Prot: 40,9g; H.C: 95,3g; Lip: 37,86g

Llenties ecològiques de Girona guisades 
(api, ceba, carbassó i tomàquet)

Peix fresc de llotja a la planxa, enciam i 
tomàquet amb 'OOVE'

Pa integral i gelat

Kcal:544,2; Prot: 33,33g; H.C: 59,1g; Lip: 
16,6g

Amanida russa amb verdures (patata, pèsols 
eco, pastanaga) i maionesa opcional
Truita francesa casolana amb enciam i 

pastanaga amb 'OOVE'
Pa blanc i fruita de temporada

Kcal: 665,3;Prot: 26,52g; H.C: 57,13g; Lip: 34,46g

Arròs ecològic del Delta amb salsa de 
tomàquet casolana

Pit de pollastre de corral de Girona 
arrebossat  amb enciam, tomàquet i olives 

amb 'OOVE'
Pa integral, refresc i gelat

Kcal:951; Prot: 33,14g; H.C: 116,51g; Lip: 37,6g

Sopa d'au amb pasta
Hamburguesa de vedella amb ceba del 

Maresme
Pa integral i fruita de temporada

Kcal: 657;Prot: 20,9g; H.C: 64,2g; Lip: 32,75g

Paella marinera amb arròs ecològic del 
Delta

Pit de pollastre a la planxa enciam del Baix 
Llobregat i pastanaga amb 'OOVE'

Pa blanc i iogurt

Kcal:437,3;Prot:31,72g; H.C: 82,20g; Lip:19,3g

Amanida russa amb verdures del Maresme 
(patata, pèsols eco, pastanaga) i 

maionesa
Estofat  de vedella amb xampinyons i 

verdures (pastanaga, pèsols eco i ceba)
Pa integral i fruita de temporada

Kcal: 439,4;Prot: 28,4g; H.C: 52,9g; Lip:10,3

Amanida de llenties ecològiques de Girona 
(tomàquet, oliva verda, blat de moro, tonyina 

i 'OOVE‘)
Peix fresc de llotja , enciam del Baix Llobregat i 

tomàquet amb 'OOVE'
Pa blanc i fruita ecològica de temporada

Kcal: 569,2;Prot: 36,03g; H.C: 65,4g; Lip:15,26g

Amanida de pasta ecològica 
Truita francesa casolana de carbassó del 
Maresme amb enciam del Baix Llobregat i 

olives amb 'OOVE'
Pa integral i fruita de temporada

Kcal: 588; Prot: 26,7g; H.C: 64,530g; Lip:23g

www.elgustdecreixer.cat
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ARRÒS INTEGRAL del Delta de L’Ebre

CARNS 'Q' de qualitat de 'Puigbó‘

OLI 'Borges' d’oliva Verge Extra (OOVE) 

d’origen Tàrrega

IOGURTS ARTESANS del Moianès i la 

Garrotxa

Pasta

Carn

Verdura
Verdura

Verdura

Fruita

Fruita

Fruita

Peix fresc

Làctics

Arròs

Oli

Llegums

Ous

Làctics

Pollastre

Pa

Gall dindi

VERDURES DE TEMPORADA/PROXIMITAT: 
Ceba tendre, patata, tomàquet,, 
enciams (totes les varietats), i bleda , 
cogombre i carbassó 
FRUITA ECOLÒGICA: Síndria i albercoc
FRUITA TEMPORADA/PROXIMITAT: Préssec 
(Tarragona o Lleida), Cirera (Lleida),  
nectarina (Lleida) 
FRUITA TEMPORADA/ NO PROXIMITAT: 
Síndria (Almeria), Meló (Almeria)
PEIX FRESC segons mercat de les llotges
de Costa Brava o Vilanova
POLLASTRE DE CORRAL I GALL DINDI de 
Girona
LLEGUMS ECOLÒGIQUES
PASTES DE PROXIMITAT 'DE LA PERLA DEL 
SEGRE' integrals i/o ecològiques

Verdura 
eco

Peix fresc


