
 

Alguns menús es podrien canviar en cas de problemes de proveïment  
(disponibilitat del producte, terminis de lliurament...); s’actualitzaran al nostre web: www.udsis.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

DILLUNS 07 DE NOVEMBRE DEL 2022 DIMARTS 08 DE NOVEMBRE DEL 2022 

Col blanca, col llombarda i pomes locals  
o amanida d’arròs ecològic  

amb tonyina i cogombres ecològics  
*Vedella IGP  marengo 

o *lluç sobre juliana de verdures 
Cereals gormands biològics  

o puré de bròquil 
Samos o Bonbel 
Mató ensucrat 

o puré de pomes ecològiques  

Aranja o 
alvocat, blat de moro i engrunes de tonyina 

*Bacallà amb coco i curri 
o *escalopa de pollastre  a la normanda 

Pastanagues estofades 
o espirals ecològiques  

Brie o Tartare d’all i fines herbes 
Iogurt de vainilla ecològic  

o Petitsuissos de fruita 
 

DIJOUS 10 DE NOVEMBRE DEL 2022 DIVENDRES 11 DE NOVEMBRE DEL 2022 

Pizza de formatge 
Truita a la francesa 

ecològica   
Puré de moniatos 

amb crema de llet i 
mongeta tendra 

ecològica amb all i 
julivert  

Cantafrais 
Clementina 
ecològica  

Pastís de formatge 
Espatlla de bou amb 

cebetes 
Puré de moniatos 

amb crema de llet i 
mongeta tendra 

ecològica amb all i 
julivert  

Santnectari DOP  
Kiwi local  

FESTIU 

ORIGEN 

*Pollastre: Nascut, criat, sacrificat i transformat a França 
*Vedella IGP: Vedella IGP des Pyrénées Catalanes, França Occitània (Rosselló i cantons limítrofs)  
*Bacallà: Gadus morhua, pescat amb línia i ham o amb teranyina, Atlàntic nord-est (FAO 27) 
*Lluç: Pollachius virens, pescat amb teranyina, Atlàntic nord-est (FAO 27) 
 



 

Alguns menús es podrien canviar en cas de problemes de proveïment  
(disponibilitat del producte, terminis de lliurament...); s’actualitzaran al nostre web: www.udsis.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DILLUNS 14 DE NOVEMBRE DEL 2022 DIMARTS 15 DE NOVEMBRE DEL 2022 

Crosta de paté d’aviram 
o Xoriço 

*Bou ecològic  a la borgonyesa, puré de 
patata i pastanagua i sèmola ecològica  

o brandada de bacallà Parmentier 

Rondelé natural o edam ecològic  
Crema de xocolata o iogurt ensucrat 

Coleslaw o alvocat amb engrunes de surimi 
Tartiflette o Hachis parmentier d’Anec 

 o boles de picolat 
Pèsols ecològics  amb porros 

o arròs crioll ecològic  
Saint-paulin o Mini Cabrette 

Puré de pomes i albercocs ecològics  
o puré de pomes i plàtan 

 

DIJOUS 17 DE NOVEMBRE DEL 2022 DIVENDRES 18 DE NOVEMBRE DEL 2022 

Amanida verda local  
i daus de mozzarella 
Bolonyesa de llenties 

Galets 
Mimolette 

Iogurt de plàtan 
ecològic  

Pastanagues 
ratllades i grills de 

mandarina 
Vedella rostida 

amb curri 
Verdures verdes a 
la paella i galets 

Gouda ecològic  
Mató amb fruita 

Blat de moro, cor de palmera i olives 
o col blanca, col llombarda i daus de peres 

*Pollastre saltat  estil forestal 
o cubs de peix a la meunière 

Puré de carbassa de rabequet ecològica 
local  amb oli d’avellana 
o blat ecològic  amb tomata 

Tomme Noire IGP  o Six de Savoie 
Poma local  o taronja 

ORIGEN 

*Bou ecològic: Bou ecològic Fleuron des Montagnes Pyrénéennes, França Occitània (Rosselló i cantons 
limítrofs) 
*Pollastre: Nascut, criat, sacrificat i transformat a França 
 

 
 



 

Alguns menús es podrien canviar en cas de problemes de proveïment  
(disponibilitat del producte, terminis de lliurament...); s’actualitzaran al nostre web: www.udsis.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DILLUNS 21 DE NOVEMBRE DEL 2022 DIMARTS 22 DE NOVEMBRE DEL 2022 

Amanida de blat ecològic , blat de moro i 
olives o endívies, daus de peres i daus de 

mimolette 
*Bacallà amb salsa Bonne Femme 

o freginat de Baixàs  
Mongeta tendra ecològica amb all i julivert

 o arròs ecològic amb safrà  
Cantal DOP  o camembert 

Liégeois de vainilla 
o iogurt natural ensucrat 

Col blanca, col llombarda i pomes 
biològiques locals  o pastanagues 

ratllades 
Vedella rostida amb salsa bruna 

o *escalopa d’indiot  a la normanda 
Patates al vapor amb mantega i all i julivert 

o paellada camperola 
Tartar d’all i fines herbes o St Môret 

Kiwi ecològic local  
o poma ecològica local  

DIJOUS 24 DE NOVEMBRE DEL 2022 DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE DEL 2022 

Amanida verda local  
i mig ou dur  

Cereals gormands 
ecològics , cigrons 
ecològics  i tagín de 

verdures 
Emmental ecològic  

Éclair de xocolata  

Api rémoulade 
Cuixes de pollastre 
Cereals gormands 

ecològics  
Tagín de verdures 
Edam ecològic  
Pastís de peres 

Pizza de formatge o enrotllat de formatge 
Macarrons ecològics  a la carbonara o 
*lluç à la bretona, mongetes tallades amb 

tomata, macarrons ecològics  i emmental 
ratllat 

Gouda ecològic  o Vache qui Rit 
Pinya en almívar i salsa de caramel 

o puré de pomes i peres ecològiques  

ORIGEN 

*Bou ecològic: Bou ecològic Fleuron des Montagnes Pyrénéennes, França Occitània (Rosselló i cantons 
limítrofs) 
*Gall d’indi: Nascut, criat, sacrificat i transformat a França 
*Bacallà: Gadus morhua, pescat amb línia i ham o amb teranyina, Atlàntic nord-est (FAO 27) 
*Lluç: Merluccius productus, pescat amb teranyina, Pacífic nord-est (FAO 67) / Merluccius hubbsi, pescat amb 
teranyina, Atlàntic sud-oest (FAO 41) 

 
 



 

Alguns menús es podrien canviar en cas de problemes de proveïment  
(disponibilitat del producte, terminis de lliurament...); s’actualitzaran al nostre web: www.udsis.fr 

 
 
 
 
 
 
 

DILLUNS 28 DE NOVEMBRE DEL 2022 DIMARTS 29 DE NOVEMBRE DEL 2022 

Amanida de blat ecològic  
a la catalana o aranja 

*Escalopa d’indiot Label Rouge  
amb cebetes 

o *Hoki sobre un llit de porros 
Duo estil forestal o espirals ecològiques

 
Société Crème o Vache qui Rit 

Mató amb salsa de fruites vermelles 
o iogurt de vainilla ecològic  

Remolatxes i raves 
o sardina amb una rodanxa de llimona 

Axoa de *vedella IGP  
o salsitxa a la planxa 

Mongetes seques amb suc 
o verdures verdes a la paella 

Rondelé amb nous de la Dordonya 
o Croc’Lait 

Puré de pomes ecològiques  
o puré de pomes i albercocs ecològics

 

DIJOUS 01 DE DESEMBRE DEL 2022 DIVENDRES 02 DE DESEMBRE DEL 2022 

Coleslaw o endívies, nous i daus de 
mimolette 

Cubs meunière 
o *cuixa de pollastre  a la basca 

Paellada rústica 
o arròs crioll ecològic  

Port Salut o emmental ecològic  
Iogurt ensucrat ecològic  o crema de 

xocolata 

Amanida verda 
local , alvocat i 
cor de palmera 

Lasanya 
d’espinacs 

ecològics  i 
beixamel de 

formatge 
Samos 

Kiwi local  

Minestra de 
verdures 

Espatlla de bou 
amb suc 

Espinacs ecològics
 amb beixamel i 

pistons ecològics
 

Tomme Noire IGP
 

Taronja ecològica
 

ORIGEN 

*Gall d’indi: Nascut, criat, sacrificat i transformat a França 
*Pollastre: Nascut, criat, sacrificat i transformat a França 
*Vedella IGP: Vedella IGP des Pyrénées Catalanes, França Occitània (Rosselló i cantons limítrofs) 
*Hoki: Macruronus novaezelandiae, pescat amb teranyina, Oceà Pacífic sud-oest FAO 81) 

 


