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Festa

Les nostres disfresses
La Teté descriu amb aquestes 
paraules les disfresses que fa per 
a nosaltres:

“Disfressar-se és un acte de 
llibertat, d'exploració personal, 
de jugar a què podem ser, 
de reconèixer-se en d'altres, 
d'amagar-se i alhora descobrir-se. 
Per això, qualsevol disfressa 
té una porta fantàstica i, des 
d'aquesta idea, realitzo amb 
caràcter i delicadesa les disfresses 
per als infants, fent tot el procés 
del producte, selecció de teles, 
patronatge, tall i confecció, per a 
oferir un producte sostenible, de 
proximitat i artesà, per a cuidar 
tant el procés de realització com 
les peces de roba.”

Juguem??

22

Proposta Sopars

21201918

15

FEBRER

14131211

87654

1

Amanida d'enciam i pipes

Cuscús de verdures i llegum

Rodanxes de poma amb mel

Arròs integral amb xampinyons
i carbassó

Amanida grega amb formatge

Verat amb all i julivert amb
tomàquet amanit

Hamburguesa d'au a la planxa
amb formatge i ceba

Plàtan amb xocolata

Iogurt de fruites

Puré de verdures i favetes

Amanida tropical d'espirals

Llom de salmó a la papillotte

Sopa de lletres

amb daus de pernil

Iogurt líquid per beure

Orada a la sal amb llit de ceba
i patata

Iogurt ecològic amb nous

Pera

Bledes amb patata

Crema de porro i patata

Remenat d'ou amb tomàquet

Crema de llegum

Calamarsets amb salsa de
verdures

Macedònia de cítrics

Sípia a la planxa amb flam
d'arròs

Taronja amb canyella

Pinya

Espinacs a la catalana

Crema de carbassa

Bistec de vedella planxa amb
patates fregides

Pèsols amb patata

Arròs integral amb tires de
sèpia i pèsols

Plàtan

Broquetes de conill, cebetes i
tomàquets xerri

Poma

Kiwi

Amanida de temporada
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Pizzeta de tonyina, ceba i
olives negres al forn

Sopa de peix
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Amanida de rúcula i patata

Raïm

Llobarro al forn amb rodanxes
de carbassó
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Remenat d'ou amb
xampinyons

Prunes
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Pera

Verdures a la papillotte

Tallarines amb oli d'oliva, all i
gambetes

Amanida de temporada

Mandarina

Quiche d'espinacs i formatge

Pera

Puré de llegum i verdures

Truita d'alls tendres amb
enciam i remolatxa

Poma

Espàrrecs amb oli

Paninni 4 formatges

Rodanxes de taronja i kiwi


