VEGET.

Dijous 28 de Maig de 2015

LIGHT

Primers Plats
Amanida cessar
Amanida de pasta amb cranc
Amanida de pasta amb salmó
Amanida grega
Arròs amb verdures
Crema de verdures
Ensaladilla russa
Espaguetis
Espinacs a la catalana
Llentilles estofades
Macarrons
Mongetes saltejades

-1 Enciam, formatge, pernil, pollastre, salsa cessar.
Pasta de blat, maionesa, surimi, gambes, tonyina, sal, oli d'oliva.
Pasta de blat, salmó, mostassa, vinagre, sal, oli d'oliva.

-1

-1 Tomàquet, feta, sal, pebre, orenga, oli.
Arròs, xampinyons, verdures, tomàquet, sal, oli d'oliva.

-1

-1 Ceba, porro, carbassó, pastanaga, api, patata, oli, sal
Patata, pastanaga, pèsols, mongetes, sal, maionesa, tonyina.
Pasta de blat, carn de boví, sal, ceba, oli d'oliva.

-1

-1 Espinacs, all, sal, pinyons, passes, oli d'oliva.
Llegums, ceba, pernil, xoriço, tomàquet all, oli d'oliva.

Pasta de blat, carn de boví, sal, ceba, oli d'oliva.

-1 Mongetes, all, pernil, oli d'oliva.

Segons Plats
Botifarra amb xampinyons
Codillos al forn
Conill al forn
Conill amb samfaina
Croquetas de Bacallà
Croquetas de Pernil
Croquetas de Pollastre
Filet de llenguado
Llom farcit amb prunes
Mandonguilles amb sípia
Picantones al forn
Pollastre a la brasa
Pollastre al forn
Pollastre arrebossat
Rodó de pollastre farcit
Salsitxes amb pisto

Carn de porc, xampinyons, sal, pebre, oli.

Porc, ceba, sal pebrot, oli.
Conill, sal, all, julivert, oli.
Conill, sal, verdures, tomàquet, oli.

.
Panga, farina, sal.
Carn de porc, prunes, ceba, all, pastanaga, tomàquet, sal, oli.
Carn de boví i porc, sípia, ceba, pèsols, all, sal, pebre, oli.
Picantones, ceba, sal, pebre, oli.

Pollastre, sal, pebre, oli.
Pollastre, poma, sal pebre, sagí, oli
Pollastre, ou pasteuritzat, pa, sal, oli.
Pollastre, pernil, formatge, sal, ceba, oli.
Carn de porc, verdures, tomàquet, sal, oli.
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LIGHT

Segons Plats
Postres
Flam casolà
Plàtan
Poma
Yoghourt sabores variados

Llet desnatada, sucre, midó de blat de moro, aroma de vainilla

-1

-1 Plàtan

-1

-1 Poma
Yoghourt
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