
Menjador Progrés. Menú Novembre basal

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

02/11/2020 03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020 06/11/2020

Arròs integral de tomàquet Patates estofades amb verdures
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Espaguetis a bolonyesa amb formatge Cigrons estofats

Hamburguesa de vedella al forn amb 
enciam i olives

Truita de ceba i carbassó amb enciam 
i pastanaga

Pollastre a la planxa amb enciam i 
cogombre

Amanida d'enciam, 
pastanaga,cogombre, tomàquet i 

olives
Peix al forn amb tomàquet i ceba

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

09/11/2020 10/11/2020 11/11/2020 12/11/2020 13/11/2020

Arròs 3 delícies Crema de verdures Sopa de peix amb fideus Llenties estofades
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva 

Peix al forn amb enciam i pastanaga
Fideus a la cassola amb mongetes i 

verdures
Estofat de vedella amb xampinyons Ours durs amb salsa de tomàquet Pollastre al forn amb ceba i tomàquet

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

16/11/2020 17/11/2020 18/11/2020 19/11/2020 20/11/2020

Arròs amb sanfaina Mongetes estofades
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva 
Macarrons a la catalana amb costelló i 

salsitxa
Sopa amb fideus

Peix a la planxa amb all i julivert
Truita de formatge amb enciam i 

remolatxa
Pollastre rostit amb ceba i poma

Amanida d'enciam, pastanaga, 
cogombre, tomàquet i olives

Daus gall d'indi estofat amb porro i 
pastanaga

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

23/11/2020 24/11/2020 25/11/2020 26/11/2020 27/11/2020
Cous cous amb ceba, pastanaga i 

xampinyons
Llenties estofades amb verdures

Escudella Completa                               
Sopa amb fideus

Arròs amb sípia i verdures

Pollastre al forn amb llimona
Ous durs amb salsa amb enciam i 

pastanaga
Pilota, cigrons i verdures

Amanida d'enciam, pastanaga, 
cogombre, tomàquet i olives

GASTRONOMIA DEL MON                    

Fruita Fruita Fruita Iogurt

30/11/2020 01/12/2020 02/12/2020 03/12/2020 04/12/2020

Crema de verdures

Pollastre arrebossat amb enciam i nap

Fruita

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


