
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fruita: Poma, pera o plàtan 
 

 
Condicions de conservació 

Plat calent: Temperatura de conservació 65º C. Es manté calent a l’armari fins el moment de servir. 

Plat fred: Temperatura de conservació 8ºC. Es manté al frigorífic fins el moment de servir. 

Tot el menjar és per consum immediat.  

 

** Els peixos que utilitzem han estat sotmesos a temperatures iguals o inferiors a -20ºC durant més de 24 hores, segons 

RD1420/2006. 
  

MENÚ REVISAT PER: Cesnut-nutrició de la Generalitat de Catalunya per a una alimentació saludable a l’etapa escolar 

CÀTERING: Monitaula 

 

L’ESCOLETA DE JAUME VILADOMS 

DL DM DC DJ DV 

 1 
Puré de patates, 

pastanaga, mongeta 
tendra, filet de lluç i oli 

d’oliva 
Fruita 

2 
Puré de patata, pastanaga, 
carbassó, arròs, pollastre i 

oli d’oliva  
Fruita 

3 
Puré de patata, ceba, 

porro i carbassa amb ou 
i oli d’oliva  

Fruita 

4 
Puré de patata, 

pastanaga, mongeta 
tendra cigrons amb 
vedella i oli d’oliva  

Fruita 

7 
Puré de patata 

pastanaga, mongeta 
tendra, llenties, gall 

d’indi i oli d’oliva 
Fruita 

8 
Puré de patates, 

pastanaga, mongeta 
tendra, filet de lluç i oli 

d’oliva 
Fruita 

9 
Puré de patata, pastanaga, 
carbassó, arròs, pollastre i 

oli d’oliva  
Fruita 

10 
Puré de patata, ceba, 

porro i carbassa amb ou 
i oli d’oliva  

Fruita 

11 
Puré de patata, 

pastanaga, mongeta 
tendra cigrons amb 
vedella i oli d’oliva  

Fruita 

14 
Puré de patata 

pastanaga, mongeta 
tendra, llenties, gall 

d’indi i oli d’oliva 
Fruita 

15 
Puré de patates, 

pastanaga, mongeta 
tendra, filet de lluç i oli 

d’oliva 
Fruita 

16 
Puré de patata, pastanaga, 
carbassó, arròs, pollastre i 

oli d’oliva  
Fruita 

17 
Puré de patata, ceba, 

porro i carbassa amb ou 
i oli d’oliva  

Fruita 

18 
Puré de patata, 

pastanaga, mongeta 
tendra cigrons amb 
vedella i oli d’oliva  

Fruita 

21 
Puré de patata 

pastanaga, mongeta 
tendra, llenties, gall 

d’indi i oli d’oliva 
Fruita 

22 
Puré de patates, 

pastanaga, mongeta 
tendra, filet de lluç i oli 

d’oliva 
Fruita 

23 
Puré de patata, pastanaga, 
carbassó, arròs, pollastre i 

oli d’oliva  
Fruita 

24 
Puré de patata, ceba, 

porro i carbassa amb ou 
i oli d’oliva  

Fruita 

25 
Puré de patata, 

pastanaga, mongeta 
tendra cigrons amb 
vedella i oli d’oliva  

Fruita 

28 
Puré de patata 

pastanaga, mongeta 
tendra, llenties, gall 

d’indi i oli d’oliva 
Fruita 

29 
Puré de patates, 

pastanaga, mongeta 
tendra, filet de lluç i oli 

d’oliva 
Fruita 

31 
Puré de patata, pastanaga, 
carbassó, arròs, pollastre i 

oli d’oliva  
Fruita 

31 
Puré de patata, ceba, 

porro i carbassa amb ou 
i oli d’oliva  

Fruita 

 

Berenars 

 

 

 DL 
 

-Iogurt amb 
galetes  

 DM 
  

-Fruita amb galetes 
 

 DC 
 

-Iogurt amb galetes 

DJ  
  

-Fruita amb galetes  
 

DV  
  

-Iogurt amb 
galetes 



Passatge Miquel Carreras 21, 08206 Sabadell 

escoleta@jviladoms.cat 


