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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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