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• Tots els menús són elaborats baix supervisió i seguiment del departament de dietètica de Caterguai, S.L.   • Per causes de força major Caterguai s.l. es reserva el dret de fer canvis en el menú. 
• Els colorants que co ntenen alguns plats són E-102 I E-129. Aquests colorants poden tenir efecte negatius sobre l'atenció i l'activitat dels nens.  Els menús van acompanyats de 20 gr. de pa.
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	menu: Amanida.1r. Llentilles ECO amb verdures.2n. Peix amb guarnicio. Fruita ECO.
	rec sopar: 
	dia0: 
	energia0: 
	energia01: 
	energia02: 
	energia03: 
	menu04: 
	dia1: 
	energia12: 
	energia13: 
	dia2: 1
	energia20: 704
	energia21: 85
	energia22: 33
	energia23: 25
	dia3: 2
	energia30: 796
	energia31: 99
	energia32: 39
	energia33: 25
	dia4: 3
	energia40: 767
	energia41: 81
	energia42: 37
	energia43: 23
	dia5: 6
	energia50: 709
	energia51: 73
	energia52: 32
	energia53: 25
	dia6: 7
	energia60: 673
	energia61: 75
	energia62: 34
	energia63: 23
	dia7: 8
	energia70: 783
	energia71: 97
	energia72: 36
	energia73: 25
	dia8: 9
	energia80: 758
	energia81: 79
	energia82: 35
	energia83: 23
	dia9: 10
	energia90: 798
	energia92: 99
	energia93: 37
	energia94: 24
	dia10: 13
	energia11: 
	energia10: 
	energia112: 37
	dia11: 14
	energia110: 801
	energia111: 83
	energia113: 24
	energia114: 36
	energia115: 25
	dia12: 15
	energia123: 779
	energia124: 83
	energia125: 36
	energia126: 25
	dia13: 16
	energia130: 829
	energia131: 112
	energia132: 41
	energia133: 28
	dia14: 17
	energia140: 699
	energia141: 72
	energia142: 36
	energia143: 23
	dia15: 20
	energia151: 812
	energia152: 103
	energia153: 36
	energia154: 25
	dia16: 21
	energia160: 667
	energia161: 73
	energia162: 34
	energia163: 23
	dia17: 22
	energia170: 810
	energia171: 97
	energia172: 39
	energia173: 22
	dia18: 23
	energia180: 831
	energia181: 119
	energia182: 38
	energia183: 27
	dia19: 24
	energia191: 763
	energia192: 99
	energia193: 36
	energia194: 25
	dia20: 27
	dia21: 28
	energia200: 671
	energia201: 69
	energia202: 32
	energia203: 24
	energia210: 797
	energia211: 98
	energia212: 38
	energia213: 25
	dia22: 29
	energia220: 712
	energia221: 82
	energia222: 33
	energia223: 24
	dia23: 30
	energia230: 756
	energia231: 78
	energia232: 37
	energia233: 23
	dia24: 31
	energia240: 758
	energia241: 79
	energia242: 35
	energia243: 23
	rec sopar0: 
	menu1: 
	menu2: Amanida.1r. Sopa de verdures amb llegums ECO2n. Pizza de pernil dolç i formatge. Fruita ECOLÓGICA.
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	menu3: 1r. Amanida especial completa.2n. Paella valenciana amb pollastre, bajoquetes i fesols.Lacti i fruita.
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	menu6: Amanida.1r. Crema de carlota i carabassa.2n. Pollastre al forn amb romer i llima.Lacti i Fruita.
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	menu7: 1r. Amanida especial completa.2n. Arròs del senyoret amb fruits del mar.Fruita ECOLÓGICA.
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	menu8: Amanida.1r. Llentilles amb creïlles i verdures. 2n. Carn amb guarnició.Fruita de temporada.
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	menu9: Amanida.1r. Caragols amb verdures, tomaca i formatge.2n. Tilapia amb verdures. Fruita.
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	menu10: Amanida.1r. Guisat de peix amb delicies del mar.2n. Hamburguesa amb guarnició.  Fruita de temporada.
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	menu13: Amanida.1r. Potatge de cigrons ECO amb carlota i espinacs.  2n. Carn amb verdures. Fruita ECO
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	menu14: 1r. Amanida especial completa amb productes de l'horta.2n. Arròs al forn amb costelletes, cigrons, creïlla... Fruita de temporada.
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	menu15: Amanida.1r. Sopa de verdures amb cigrons.2n. Halibut amb guarnició.Lacti i fruita.
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	menu16: Amanida.1r. Espirals amb tonyina, tomaca i formatge.2n. Lluç amb verdures. Fruita de temporada.
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	menu18: Amanida.1r. Arròs a la milanesa.2n. Tilapia amb guarnició. Fruita de temporada.
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	menu19: Amanida.1º. Crema de verdures variades amb llegums ECO. 2º. Llom adobat amb guarnició. Lacti i fruita ECO.
	rec sopar19: 
	menu20: 1r. Amanida especial completa.2n. Fideuà de Gandia amb fruits del mar.Fruita de temporada. 
	rec sopar21: 
	menu22: Amanida.1r. Crema d'all porro i creïlla.2n. Mandonguilles de carn a la jardinera. Fruita de temporada.
	rec sopar22: 
	menu23: Amanida.1r. Arròs amb tomaca.2n. Tilapia amb verdures. Fruita de temporada.
	rec sopar23: 
	menu24: Amanida.1r. Sopa de verduras variadas amb llegums.2n. Cap de llom al forn amb xampinyons.Fruita de temporada.
	rec sopar24: 
	menu25: Amanida.1r. Macarrons integrals a la napolitana.2n. Halibut amb verdures.Fruita.
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