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**Bonavista** 

 

En els nostres menús 

Incloem pa cada dia. Els dimecres i divendres és integral (a elecció del centre). 
El 95% del nostre producte és de proximitat i/o ecològic (verdures, fruita, llegums, 
cereals, làctics). 
Les postres làctiques són elaborades per la cooperativa d’inserció sociolaboral de la 
Garrotxa La Fageda. 
Utilitzem oli d'oliva per cuinar i amanir i oli de gira-sol alt oleic per fregir. 
La cuina es reserva el dret a fer un canvi a últim moment, avisant per e-mail als centres. 

 
Condicions de conservació 

Plat calent: Temperatura de conservació ≥ 65ºC. Es manté calent a l’armari fins al moment de servir-ho.  
Plat fred: Temperatura de conservació ≤ 8ºC.  Es manté a la nevera fins al moment de servir-ho. 

Tot el menjar és per a consum immediat. 

 

Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

FESTA 

Arròs 3 delícies (pèsols, 
pernil dolç i blat de 
moro) 
Truita de patata amb 
enciam i olives 
Fruita de temporada 

Cigrons amb patata i oli 
d’oliva 
Botifarra a la planxa 
amb enciam i tomàquet 
Fruita de temporada 

Crema tèbia de 
carbassó 
Filet de lluç amb 
patates al forn  
Iogurt 

Espirals amb 
tomàquet i formatge 
Fingers de pollastre 
amb enciam i 
pastanaga 
Fruita de temporada  
 

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 
Bròquil i patata 
Hamburguesa de 
pollastre amb enciam i 
blat de moro 
Iogurt 

Arròs amb verdures 
Rodo de vedella al forn 
amb xampinyons 
Fruita de temporada 

Llenties amb patata,  
pastanaga i tomàquet 
sofregit 
Bacallà al forn amb 
samfaina 
Fruita de temporada 

Amanida russa (amb ou dur 
i maionesa) 
Escalopa de llom amb 
enciam i olives 
Fruita de temporada 

Macarrons a la 
carbonara 
Pit de gall d’indi a la 
planxa amb fines 
herbes i amanida 
d’enciam i tomàquet 
Fruita de temporada 

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 
Col-i-flor amb patata 
gratinades 
Varetes de lluç amb 
enciam i olives 
Iogurt 

Sopa de verdures amb 
pasta 
Mandonguilles a la 
jardinera (patata, ceba, 
porro, pastanaga i pèsols) 
Fruita de temporada  

Fideua de marisc 
Ous dur amb tomàquet 
al forn i patates palla 
Fruita de temporada 

Crema de pèsols 
Pollastre al forn amb 
enciam i blat de moro 
Fruita de temporada 

Amanida d’arròs (blat 
de moro, pernil dolç, 
tomàquet) 
Filet de lluç 
arrebossat amb 
enciam i pastanaga 
Fruita de temporada  

Dilluns 22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26 
Mongeta tendra i 
patata 
Salsitxes de porc a la 
planxa amb enciam i 
pastanaga 
Fruita de temporada 

Arròs milanesa (amb 
pebrot, pèsols i carn) 
Truita de carbassó amb 
enciam i tomàquet 
Fruita de temporada 
 

Espirals amb tomàquet i 
formatge 
Estofat de vedella amb 
verdures  
Fruita de color vermell 

Cigrons amb patata i oli 
d’oliva 
Peix fresc de 
proximitat al forn amb 
enciam i olives 
Iogurt 

Amanida de patata 
(amb tomàquet, Frankfurt i 
olives) 
Escalopa de pollastre 
amb enciam i blat de 
moro 
Fruita de temporada 

Dilluns 29 Dimarts 30 Dimecres 31  
Crema tèbia de porros 
Hamburguesa de conill 
amb enciam i blat de 
moro 
Gelat/Iogurt (a elecció 
del centre) 

Amanida de pasta (amb 
blat de moro, tomàquet i pernil 
dolç) 
Filet de lluç arrebossat 
amb enciam i olives 
Fruita de temporada 

Arròs amb xampinyons 
Pollastre al forn amb 
allada i patates 
Fruita de temporada 
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I per sopar…. 
 
 

*Broquetes vegetals al forn  
 
Recepta divertida i fàcil de preparar, fins i tot per a nens! 

Ingredients 
1 carbassó mitjà 
1 pebrot verd  
1 pebrot vermell 
250 g xampinyons 
12 cirerols  
1 albergínia 
½ llimona 
12 pals especials per a broquetes 
Oli d’oliva 
4 fulles d’alfàbrega 

Elaboració 
1. Renteu bé totes les verdures, talleu la part terrosa dels xampinyons. 
2. Talleu l’albergínia en daus de 2 cm, saleu-los i reserveu-los durant ½ h. Talleu el carbassó a rodanxes d’1 cm. Talleu el pebrot en 
rectangles de la mida dels trossos d’albergínia. 
3. Poseu tots els ingredients en un bol amb el suc de mitja llimona i sal, i remeneu-ho. 
4. Munteu les broquetes alternant els vegetals. 
5. Piqueu molt fina l’alfàbrega i barregeu-la amb dues cullerades d’oli d’oliva. Pinteu les broquetes amb la barreja, amb l’ajuda d’una brotxa 
de cuina. 
6. Poseu-les al forn a 200 ºC durant 25 minuts i 5 minuts més amb el grill. 
 

 

 

Dilluns 1 Dimarts 2  Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

FESTA 

Verdura bullida amb 
patata 
Peix blau al forn 
Iogurt  
 

Amanida de quinoa amb 
blat de moro, olives, 
tomàquet i cogombre 
Broquetes de pollastre i 
carbassó 
Fruita 

Arròs integral amb 
tomàquet 
Hamburguesa de verdures  
Fruita 

Crema de pastanaga 
Truita a la francesa amb 
enciam i bastonets de 
pastanaga 
Fruita 
 

Dilluns 8 Dimarts 9  Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 
Amanida d’arròs, blat de 
moro i olives 
Peix blanc arrebossat 
Fruita  

Crema de carbassó 
Truita de patata  
Fruita 

Cuscús amb verdures i 
pollastre 
Fruita 

Sopa de lletres  
Peix blau amb patates al 
forn 
Iogurt 

Amanida verda amb fruita 
seca 
Bistec a la planxa 
Fruita 

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 
Crema de porros 
Truita de xampinyons amb 
amanida 
Fruita 

Arròs tres delícies 
(integral) 
*Broquetes vegetals 
Fruita 

Verdura bullida amb 
patata 
Peix blanc a la planxa  
Iogurt 

Pasta amb tomàquet i 
tonyina 
Fruita 

Humus amb bastonets 
d’api 
Pizza vegetal 
Fruita 

Dilluns 22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26 
Amanida de pasta 
Fruita 

Amanida variada 
Peix blanc arrebossat  
Fruita 
 

Verdura bullida amb 
patata 
Pollastre al forn 
iogurt 

Crema de verdures 
Truita a la francesa amb 
tomàquet amanit 
Fruita 

Peix blau a la planxa amb 
arròs saltejat amb 
xampinyons 
Fruita 

Dilluns 29 Dimarts 30 Dimecres 31   
Arròs integral amb pèsols 
i tonyina 
Fruita 
 

Verdura bullida amb 
patata 
Gall d’indi a la planxa 
Fruita 

 Espàrrecs amb oli d’oliva 
Peix blau al forn amb 
patata 
Fruita 

  


