
El pa integral és ideal per acompanyar els nostres plats.
—
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
—
Les llegums, per la seva composició nutricional rica en 
hidrats de carboni i en proteïnes, poden constituir un 
plat únic, o es poden acompanyar d’una amanida o crema 
d’hortalisses.
_ 
Les verdures, fruites i hortalisses són ecològiques, de 
temporada, locals i/o de proximitat.
_
El peix, en ser fresc, no podem saber quin será fins fel 
moment de la comanda. 

Menú Basal 
Juny’21

Setmana 1

Dimecres 02 Dijous 03 Divendres 04

  

Mongeta tendra i patata
Broquetes de pollastre i 
amanida d’enciam, 
tomàquet, pastanaga i 
pipes 
Fruita fresca

Cuscús amb sofregit de 
ceba, carbassó i pastanaga 
Estofat de gall dindi
Fruita fresca

Patata freda (tomàquet, 
ceba dolça marinada, ou 
dur, olives negres)
Peix fresc arrebossat i 
bastonets de pastanaga
Iogurt natural

Setmana 2 

Amanida de tomàquet, 
formatge fresc i pesto
Paella  d’arròs amb 
verdures
Fruita fresca

Dilluns 07

Patata i pèsols
Bacallà al forn amb ceba 
confitada i mel, i amanida 
d’enciam, tomàquet i 
sèsam
Fruita fresca

Dimarts 08

Empedrat de llenties (blat 
de moro, daus de 
pastanaga cuita, tomàquet 
i olives)
Truita de carbassó i ceba, i 
amanida d’enciam, 
germinats i pipes
Fruita fresca

Dimecres 09 Dijous 10

Patata amb bleda saltejat i 
un grapat de cigrons
Calamars a l’andalusa i 
amanida d’enciam, 
tomàquet i pastanaga
Fruita fresca

Divendres 11

Llaços a la napolitana
Pollastre al ajillo i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i remolatxa
Iogurt natural

Setmana 3

Dilluns 14

Amanida d’arròs 
(enciam juliana, 
tomàquet, pastanaga, 
blat de moro, olives 
verdes)
Lluç al forn amb 
sofregit d’ all i pebre 
Fruita fresca

Dimarts 15

Cigrons amb tàrtar de 
verdures
Ous al forn amb tomàquet i 
formatge gratinat
Fruita fresca

Dimecres 16

Amanida Menjares
Hamburguesa de vedella 
en panet i patates rosses
Maduixes amb nata

Dijous 17

Espaguetis a la carbonara
Escalopa de pollastre 
arrebossat i amanida 
d’enciam, tomàquet, 
pastanaga i pebrot vermell
Fruita fresca

Divendres 18

Crema de carbassó
Pizza (massa de forner) 
amb tomàquet, formatge, 
olives i orenga
Fruita fresca  

Setmana 4

Menús elaborats per la dietista-nutricionista amb núm. de col·legiada en el Codinucat: CAT000701 

Dilluns 31

Arròs tres delícies 
(pastanaga, pèsols, blat 
de moro)
Truita de ceba i carbassó 
i amanida d’enciam, 
tomàquet i olives 
Fruita fresca

Dimarts 01

Crema de pastanaga
Empedrat de mongetes 
seques (tomàquet, ceba, 
pebrot vermell, verat en 
llauna, olives negres)
Fruita fresca

  

Dilluns 21

Amanida d’enciam, 
pastanaga, poma i 
formatge
Macarrons a la 
bolonyesa de llenties
Fruita fresca

 

Dimarts 22

Gaspatxo suau
Pollastre al forn amb patata 
al caliu
Gelat

 



Per tal que l’alimentació del vostre fill o filla sigui ben equilibrada i variada és important saber què ha dinat i complemantar-ho amb 
el sopar a casa. Per ajudar-vos us informem de quins aliments hauria de tenir el sopar i us suggerim alguns plats. Esperem que us 
sigui útil i que us animeu a tastar de les propostes de plats! En carbassa, farinacis i feculents: blat, arròs, mill, fajol, polenta, patata, 
moniato. En verd: verdures, hortalisses i fruita. En vermell, aliments proteics: llegum, ou, peix, fruita seca i llavors i carn. En blau, 
lactis: iogurt, mató, formatge, llet.

Guia de sopars, complementaris als dinars de l’escola

Juny’ 21

Setmana 1

Dimecres 02 Dijous 03 Divendres 04

Fajol
Amanida
Llegum
Lacti

Tomàquet de cor de bou 
farcit d’arròs integral, 
enciam i ou dur
Kèfir amb maduixes

Pasta
Verdura
LLegum
Fruita

Setmana 2

Pasta  amb sofregit de 
ceba, tomàquet i albergínia 
Musclos al vapor amb 
llimona
Nectarina

Dilluns 07

Amanida de llenties, 
tomàquet, pastanaga a 
daus cuita al dente,  daus 
de feta i olives negres
Batut d’iogurt amb 
maduixes

Dimarts 08

Fajol
Verdura
Peix
Fruita

Dimecres 09 Dijous 10

Arròs integral
Amanida
Ou
Lacti 

Divendres 11

Patata
Verdura
Ou
Fruita

Setmana 3

Dilluns 14

Gaspatxo de tomàquet 
i síndria
Hamburguesa de mill i 
cigrons, amb un xic de 
mongeta tendra 
rodona  i amanida amb 
oli i orenga
Iogurt amb canyella 

Dimarts 15

Amanida de galets i 
mongeta de santa pau 
(tomàquet, pastanaga 
i carbassó ratllat) amb 
pesto (alfàbrega, 
anacards i pinyons)
Cireres

Dimecres 16

Patata amb mongeta 
tendra
Truita a la francesa i 
amanida de tomàquet amb 
sèsam
Préssec

Dijous 17

Fajol
Verdura
Ou
Fruita Fruita

Divendres 18

Crema fresqueta de 
carbassó i cogombre
Filet de sorell a la planxa 
amb pa amb tomàquet
Nespres

Setmana 4

Menús elaborats per la dietista-nutricionista amb núm. de col·legiada en el Codinucat: CAT000701 

Dilluns 31 Dimarts 01

Coca de recapte de polenta 

amb pebrot i albergínia al 

forn

I ou estrellat a sobre

Prunes

Dilluns 21

Arròs
Amanida
Ou
Lacti

Dimarts 22

Amanida d’arròs 
(enciam, pastanaga, 
tomàquet, olives verdes)
Filet de maire a la 
papillota (amb verdures 
juliana i romaní)
Iogurt natural amb 
panses

Patata
Verdura
Peix blanc
Fruita
 



El pa integral és ideal per acompanyar els nostres plats.
—
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
—
Les llegums, per la seva composició nutricional rica en 
hidrats de carboni i en proteïnes, poden constituir un 
plat únic, o es poden acompanyar d’una amanida o crema 
d’hortalisses.
_ 
Les verdures, fruites i hortalisses són ecològiques, de 
temporada, locals i/o de proximitat.
_
El peix, en ser fresc, no podem saber quin será fins fel 
moment de la comanda. 

Menú sense porc 
Juny’21

Setmana 1

Dimecres 02 Dijous 03 Divendres 04

  

Mongeta tendra i patata
Broquetes de pollastre i 
amanida d’enciam, 
tomàquet, pastanaga i 
pipes 
Fruita fresca

Cuscús amb sofregit de 
ceba, carbassó i pastanaga 
Estofat de gall dindi
Fruita fresca

Patata freda (tomàquet, 
ceba dolça marinada, ou 
dur, olives negres)
Peix fresc arrebossat i 
bastonets de pastanaga
Iogurt natural

Setmana 2 

Amanida de tomàquet, 
formatge fresc i pesto
Paella  d’arròs amb 
verdures
Fruita fresca

Dilluns 07

Patata i pèsols
Bacallà al forn amb ceba 
confitada i mel, i amanida 
d’enciam, tomàquet i 
sèsam
Fruita fresca

Dimarts 08

Empedrat de llenties (blat 
de moro, daus de 
pastanaga cuita, tomàquet 
i olives)
Truita de carbassó i ceba, i 
amanida d’enciam, 
germinats i pipes
Fruita fresca

Dimecres 09 Dijous 10

Patata amb bleda saltejat i 
un grapat de cigrons
Calamars a l’andalusa i 
amanida d’enciam, 
tomàquet i pastanaga
Fruita fresca

Divendres 11

Llaços a la napolitana
Pollastre al ajillo i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i remolatxa
Iogurt natural

Setmana 3

Dilluns 14

Amanida d’arròs 
(enciam juliana, 
tomàquet, pastanaga, 
blat de moro, olives 
verdes)
Lluç al forn amb 
sofregit d’ all i pebre 
Fruita fresca

Dimarts 15

Cigrons amb tàrtar de 
verdures
Ous al forn amb tomàquet i 
formatge gratinat
Fruita fresca

Dimecres 16

Amanida Menjares
Hamburguesa de vedella 
en panet i patates rosses
Maduixes amb nata

Dijous 17

Espaguetis a la carbonara 
(vegetal)
Escalopa de pollastre 
arrebossat i amanida 
d’enciam, tomàquet, 
pastanaga i pebrot vermell
Fruita fresca

Divendres 18

Crema de carbassó
Pizza (massa de forner) 
amb tomàquet, formatge, 
olives i orenga
Fruita fresca  

Setmana 4

Menús elaborats per la dietista-nutricionista amb núm. de col·legiada en el Codinucat: CAT000701 

Dilluns 31

Arròs tres delícies 
(pastanaga, pèsols, blat 
de moro)
Truita de ceba i carbassó 
i amanida d’enciam, 
tomàquet i olives 
Fruita fresca

Dimarts 01

Crema de pastanaga
Empedrat de mongetes 
seques (tomàquet, ceba, 
pebrot vermell, verat en 
llauna, olives negres)
Fruita fresca

  

Dilluns 21

Amanida d’enciam, 
pastanaga, poma i 
formatge
Macarrons a la 
bolonyesa de llenties
Fruita fresca

 

Dimarts 22

Gaspatxo suau
Pollastre al forn amb patata 
al caliu
Gelat

 



El pa integral és ideal per acompanyar els nostres plats.
—
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
—
Les llegums, per la seva composició nutricional rica en 
hidrats de carboni i en proteïnes, poden constituir un 
plat únic, o es poden acompanyar d’una amanida o crema 
d’hortalisses.
_ 
Les verdures, fruites i hortalisses són ecològiques, de 
temporada, locals i/o de proximitat.
_
El peix, en ser fresc, no podem saber quin será fins fel 
moment de la comanda. 

Menú sense gluten 
Juny’21

Setmana 1

Dimecres 02 Dijous 03 Divendres 04

  

Mongeta tendra i patata
Broquetes de pollastre i 
amanida d’enciam, 
tomàquet, pastanaga i 
pipes 
Fruita fresca

Cuscús amb sofregit de 
ceba, carbassó i pastanaga 
Estofat de gall dindi
Fruita fresca

Patata freda (tomàquet, 
ceba dolça marinada, ou 
dur, olives negres)
Peix fresc arrebossat i 
bastonets de pastanaga
Iogurt natural

Setmana 2 

Amanida de tomàquet, 
formatge fresc i pesto
Paella  d’arròs amb 
verdures
Fruita fresca

Dilluns 07

Patata i pèsols
Bacallà al forn amb ceba 
confitada i mel, i amanida 
d’enciam, tomàquet i 
sèsam
Fruita fresca

Dimarts 08

Empedrat de llenties (blat 
de moro, daus de 
pastanaga cuita, tomàquet 
i olives)
Truita de carbassó i ceba, i 
amanida d’enciam, 
germinats i pipes
Fruita fresca

Dimecres 09 Dijous 10

Patata amb bleda saltejat i 
un grapat de cigrons
Calamars a l’andalusa i 
amanida d’enciam, 
tomàquet i pastanaga
Fruita fresca

Divendres 11

Llaços a la napolitana
Pollastre al ajillo i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i remolatxa
Iogurt natural

Setmana 3

Dilluns 14

Amanida d’arròs 
(enciam juliana, 
tomàquet, pastanaga, 
blat de moro, olives 
verdes)
Lluç al forn amb 
sofregit d’ all i pebre 
Fruita fresca

Dimarts 15

Cigrons amb tàrtar de 
verdures
Ous al forn amb tomàquet i 
formatge gratinat
Fruita fresca

Dimecres 16

Amanida Menjares
Hamburguesa de vedella 
en panet i patates rosses
Maduixes amb nata

Dijous 17

Espaguetis a la carbonara
Escalopa de pollastre 
arrebossat i amanida 
d’enciam, tomàquet, 
pastanaga i pebrot vermell
Fruita fresca

Divendres 18

Crema de carbassó
Pizza (massa de forner) 
amb tomàquet, formatge, 
olives i orenga
Fruita fresca  

Setmana 4

Menús elaborats per la dietista-nutricionista amb núm. de col·legiada en el Codinucat: CAT000701 

Dilluns 31

Arròs tres delícies 
(pastanaga, pèsols, blat 
de moro)
Truita de ceba i carbassó 
i amanida d’enciam, 
tomàquet i olives 
Fruita fresca

Dimarts 01

Crema de pastanaga
Empedrat de mongetes 
seques (tomàquet, ceba, 
pebrot vermell, verat en 
llauna, olives negres)
Fruita fresca

  

Dilluns 21

Amanida d’enciam, 
pastanaga, poma i 
formatge
Macarrons a la 
bolonyesa de llenties 
Fruita fresca

 

Dimarts 22

Gaspatxo suau
Pollastre al forn amb patata 
al caliu
Gelat

 



El pa integral és ideal per acompanyar els nostres plats.
—
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
—
Les llegums, per la seva composició nutricional rica en 
hidrats de carboni i en proteïnes, poden constituir un 
plat únic, o es poden acompanyar d’una amanida o crema 
d’hortalisses.
_ 
Les verdures, fruites i hortalisses són ecològiques, de 
temporada, locals i/o de proximitat.
_
El peix, en ser fresc, no podem saber quin será fins fel 
moment de la comanda. 

Menú sense lactis 
Juny’21

Setmana 1

Dimecres 02 Dijous 03 Divendres 04

  

Mongeta tendra i patata
Broquetes de pollastre i 
amanida d’enciam, 
tomàquet, pastanaga i 
pipes 
Fruita fresca

Cuscús amb sofregit de 
ceba, carbassó i pastanaga 
Estofat de gall dindi
Fruita fresca

Patata freda (tomàquet, 
ceba dolça marinada, ou 
dur, olives negres)
Peix fresc arrebossat i 
bastonets de pastanaga
Iogurt de soja

Setmana 2 

Amanida de tomàquet, 
verat en llauna i pesto
Paella  d’arròs amb 
verdures
Fruita fresca

Dilluns 07

Patata i pèsols
Bacallà al forn amb ceba 
confitada i mel, i amanida 
d’enciam, tomàquet i 
sèsam
Fruita fresca

Dimarts 08

Empedrat de llenties (blat 
de moro, daus de 
pastanaga cuita, tomàquet 
i olives)
Truita de carbassó i ceba, i 
amanida d’enciam, 
germinats i pipes
Fruita fresca

Dimecres 09 Dijous 10

Patata amb bleda saltejat i 
un grapat de cigrons
Calamars a l’andalusa i 
amanida d’enciam, 
tomàquet i pastanaga
Iogurt de soja

Divendres 11

Llaços a la napolitana
Pollastre al ajillo i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i remolatxa
Fruita fresca

Setmana 3

Dilluns 14

Amanida d’arròs 
(enciam juliana, 
tomàquet, pastanaga, 
blat de moro, olives 
verdes)
Lluç al forn amb 
sofregit d’ all i pebre 
Fruita fresca

Dimarts 15

Cigrons amb tàrtar de 
verdures
Ous al forn amb tomàquet i 
sèsam gratinat
Fruita fresca

Dimecres 16

Amanida Menjares
Hamburguesa de vedella 
en panet i patates rosses
Maduixes amb nata

Dijous 17

Espaguetis a la carbonara 
(sense lactis)
Escalopa de pollastre 
arrebossat i amanida 
d’enciam, tomàquet, 
pastanaga i pebrot vermell
Fruita fresca

Divendres 18

Crema de carbassó (sense 
lactis)
Pizza (massa de forner) 
amb tomàquet, verat en 
llauna, olives i orenga
Fruita fresca  

Setmana 4

Menús elaborats per la dietista-nutricionista amb núm. de col·legiada en el Codinucat: CAT000701 

Dilluns 31

Arròs tres delícies 
(pastanaga, pèsols, blat 
de moro)
Truita de ceba i carbassó 
i amanida d’enciam, 
tomàquet i olives 
Fruita fresca

Dimarts 01

Crema de pastanaga 
(sense lactis)
Empedrat de mongetes 
seques (tomàquet, ceba, 
pebrot vermell, verat en 
llauna, olives negres)
Fruita fresca

  

Dilluns 21

Amanida d’enciam, 
pastanaga, poma i 
olives
Macarrons a la 
bolonyesa de llenties
Fruita fresca

 

Dimarts 22

Gaspatxo suau
Pollastre al forn amb patata 
al caliu
Gelat

 



El pa integral és ideal per acompanyar els nostres plats.
—
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
—
Les llegums, per la seva composició nutricional rica en 
hidrats de carboni i en proteïnes, poden constituir un 
plat únic, o es poden acompanyar d’una amanida o crema 
d’hortalisses.
_ 
Les verdures, fruites i hortalisses són ecològiques, de 
temporada, locals i/o de proximitat.
_
El peix, en ser fresc, no podem saber quin será fins fel 
moment de la comanda. 

Menú sense peix 
Juny’21

Setmana 1

Dimecres 02 Dijous 03 Divendres 04

  

Mongeta tendra i patata
Broquetes de pollastre i 
amanida d’enciam, 
tomàquet, pastanaga i 
pipes 
Fruita fresca

Cuscús amb sofregit de 
ceba, carbassó i pastanaga 
Estofat de gall dindi
Fruita fresca

Patata freda (tomàquet, 
ceba dolça marinada, ou 
dur, olives negres)
Remenat d’ou i bastonets 
de pastanaga
Iogurt natural

Setmana 2 

Amanida de tomàquet, 
formatge fresc i pesto
Paella  d’arròs amb 
verdures
Fruita fresca

Dilluns 07

Patata i pèsols
Gall dindi al forn amb ceba 
confitada i mel, i amanida 
d’enciam, tomàquet i 
sèsam
Fruita fresca

Dimarts 08

Empedrat de llenties (blat 
de moro, daus de 
pastanaga cuita, tomàquet 
i olives)
Truita de carbassó i ceba, i 
amanida d’enciam, 
germinats i pipes
Fruita fresca

Dimecres 09 Dijous 10

Patata amb bleda saltejat i 
un grapat de cigrons
Truita a la francesa i 
amanida d’enciam, 
tomàquet i pastanaga
Fruita fresca

Divendres 11

Llaços a la napolitana
Pollastre al ajillo i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i remolatxa
Iogurt natural

Setmana 3

Dilluns 14

Amanida d’arròs 
(enciam juliana, 
tomàquet, pastanaga, 
blat de moro, olives 
verdes)
Tofu al forn amb 
sofregit d’ all i pebre 
Fruita fresca

Dimarts 15

Cigrons amb tàrtar de 
verdures
Ous al forn amb tomàquet i 
formatge gratinat
Fruita fresca

Dimecres 16

Amanida Menjares
Hamburguesa de vedella 
en panet i patates rosses
Maduixes amb nata

Dijous 17

Espaguetis a la carbonara
Escalopa de pollastre 
arrebossat i amanida 
d’enciam, tomàquet, 
pastanaga i pebrot vermell
Fruita fresca

Divendres 18

Crema de carbassó
Pizza (massa de forner) 
amb tomàquet, formatge, 
olives i orenga
Fruita fresca  

Setmana 4

Menús elaborats per la dietista-nutricionista amb núm. de col·legiada en el Codinucat: CAT000701 

Dilluns 31

Arròs tres delícies 
(pastanaga, pèsols, blat 
de moro)
Truita de ceba i carbassó 
i amanida d’enciam, 
tomàquet i olives 
Fruita fresca

Dimarts 01

Crema de pastanaga
Empedrat de mongetes 
seques (tomàquet, ceba, 
pebrot vermell, olives 
negres)
Fruita fresca

  

Dilluns 21

Amanida d’enciam, 
pastanaga, poma i 
formatge
Macarrons a la 
bolonyesa de llenties
Fruita fresca

 

Dimarts 22

Gaspatxo suau
Pollastre al forn amb patata 
al caliu
Gelat

 



El pa integral és ideal per acompanyar els nostres plats.
—
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
—
Les llegums, per la seva composició nutricional rica en 
hidrats de carboni i en proteïnes, poden constituir un 
plat únic, o es poden acompanyar d’una amanida o crema 
d’hortalisses.
_ 
Les verdures, fruites i hortalisses són ecològiques, de 
temporada, locals i/o de proximitat.
_
El peix, en ser fresc, no podem saber quin será fins fel 
moment de la comanda. 

Menú sense ou 
Juny’21

Setmana 1

Dimecres 02 Dijous 03 Divendres 04

  

Mongeta tendra i patata
Broquetes de pollastre i 
amanida d’enciam, 
tomàquet, pastanaga i 
pipes 
Fruita fresca

Cuscús amb sofregit de 
ceba, carbassó i pastanaga 
Estofat de gall dindi
Fruita fresca

Patata freda (tomàquet, 
ceba dolça marinada, olives 
negres)
Peix fresc arrebossat i 
bastonets de pastanaga
Iogurt natural

Setmana 2 

Amanida de tomàquet, 
formatge fresc i pesto
Paella  d’arròs amb 
verdures
Fruita fresca

Dilluns 07

Patata i pèsols
Bacallà al forn amb ceba 
confitada i mel, i amanida 
d’enciam, tomàquet i 
sèsam
Fruita fresca

Dimarts 08

Empedrat de llenties (blat 
de moro, daus de 
pastanaga cuita, tomàquet 
i olives)
Truita de polenta amb 
carbassó i ceba, i amanida 
d’enciam, germinats i 
pipes
Fruita fresca

Dimecres 09 Dijous 10

Patata amb bleda saltejat i 
un grapat de cigrons
Calamars a l’andalusa i 
amanida d’enciam, 
tomàquet i pastanaga
Fruita fresca

Divendres 11

Llaços a la napolitana
Pollastre al ajillo i 
amanida d’enciam, 
pastanaga i remolatxa
Iogurt natural

Setmana 3

Dilluns 14

Amanida d’arròs 
(enciam juliana, 
tomàquet, pastanaga, 
blat de moro, olives 
verdes)
Lluç al forn amb 
sofregit d’ all i pebre 
Fruita fresca

Dimarts 15

Cigrons amb tàrtar de 
verdures
Tartaleta de polenta amb 
tomàquet i formatge 
gratinat
Fruita fresca

Dimecres 16

Amanida Menjares
Hamburguesa de vedella 
en panet i patates rosses
Maduixes amb nata

Dijous 17

Espaguetis a la carbonara
Escalopa de pollastre 
arrebossat i amanida 
d’enciam, tomàquet, 
pastanaga i pebrot vermell
Fruita fresca

Divendres 18

Crema de carbassó
Pizza (massa de forner) 
amb tomàquet, formatge, 
olives i orenga
Fruita fresca  

Setmana 4

Menús elaborats per la dietista-nutricionista amb núm. de col·legiada en el Codinucat: CAT000701 

Dilluns 31

Arròs tres delícies 
(pastanaga, pèsols, blat 
de moro)
Truita de farina de cigró 
de ceba i carbassó i 
amanida d’enciam, 
tomàquet i olives 
Fruita fresca

Dimarts 01

Crema de pastanaga
Empedrat de mongetes 
seques (tomàquet, ceba, 
pebrot vermell, verat en 
llauna, olives negres)
Fruita fresca

  

Dilluns 21

Amanida d’enciam, 
pastanaga, poma i 
formatge
Macarrons a la 
bolonyesa de llenties
Fruita fresca

 

Dimarts 22

Gaspatxo suau
Pollastre al forn amb patata 
al caliu
Gelat

 



El pa integral és ideal per acompanyar els nostres plats.
—
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
—
Les llegums, per la seva composició nutricional rica en 
hidrats de carboni i en proteïnes, poden constituir un 
plat únic, o es poden acompanyar d’una amanida o crema 
d’hortalisses.
_ 
Les verdures, fruites i hortalisses són ecològiques, de 
temporada, locals i/o de proximitat.
_
El peix, en ser fresc, no podem saber quin será fins fel 
moment de la comanda. 

Menú sense carn
Juny’21

Setmana 1

Dimecres 02 Dijous 03 Divendres 04

  

Mongeta tendra i patata
Broquetes de tofu 
marinat i amanida 
d’enciam, tomàquet, 
pastanaga i pipes 
Fruita fresca

Cuscús amb sofregit de 
ceba, carbassó i pastanaga 
Peix al forn
Fruita fresca

Patata freda (tomàquet, 
ceba dolça marinada, ou 
dur, olives negres)
Peix fresc arrebossat i 
bastonets de pastanaga
Iogurt natural

Setmana 2 

Amanida de tomàquet, 
formatge fresc i pesto
Paella  d’arròs amb 
verdures
Fruita fresca

Dilluns 07

Patata i pèsols
Bacallà al forn amb ceba 
confitada i mel, i amanida 
d’enciam, tomàquet i 
sèsam
Fruita fresca

Dimarts 08

Empedrat de llenties (blat 
de moro, daus de 
pastanaga cuita, tomàquet 
i olives)
Truita de carbassó i ceba, i 
amanida d’enciam, 
germinats i pipes
Fruita fresca

Dimecres 09 Dijous 10

Patata amb bleda saltejat i 
un grapat de cigrons
Calamars a l’andalusa i 
amanida d’enciam, 
tomàquet i pastanaga
Fruita fresca

Divendres 11

Llaços a la napolitana
Ou farcit i amanida 
d’enciam, pastanaga i 
remolatxa
Iogurt natural

Setmana 3

Dilluns 14

Amanida d’arròs 
(enciam juliana, 
tomàquet, pastanaga, 
blat de moro, olives 
verdes)
Lluç al forn amb 
sofregit d’ all i pebre 
Fruita fresca

Dimarts 15

Cigrons amb tàrtar de 
verdures
Ous al forn amb tomàquet i 
formatge gratinat
Fruita fresca

Dimecres 16

Amanida Menjares
Hamburguesa de llegum 
en panet i patates rosses
Maduixes amb nata

Dijous 17

Espaguetis a la carbonara 
(vegetal)
Truita a la francesa i 
amanida d’enciam, 
tomàquet, pastanaga i 
pebrot vermell
Fruita fresca

Divendres 18

Crema de carbassó
Pizza (massa de forner) 
amb tomàquet, formatge, 
olives i orenga
Fruita fresca  

Setmana 4

Menús elaborats per la dietista-nutricionista amb núm. de col·legiada en el Codinucat: CAT000701 

Dilluns 31

Arròs tres delícies 
(pastanaga, pèsols, blat 
de moro)
Truita de ceba i carbassó 
i amanida d’enciam, 
tomàquet i olives 
Fruita fresca

Dimarts 01

Crema de pastanaga
Empedrat de mongetes 
seques (tomàquet, ceba, 
pebrot vermell, verat en 
llauna, olives negres)
Fruita fresca

  

Dilluns 21

Amanida d’enciam, 
pastanaga, poma i 
formatge
Macarrons a la 
bolonyesa de llenties
Fruita fresca

 

Dimarts 22

Gaspatxo suau
Peix al forn amb patata al 
caliu
Gelat

 



El pa integral és ideal per acompanyar els nostres plats.
—
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
—
Les llegums, per la seva composició nutricional rica en 
hidrats de carboni i en proteïnes, poden constituir un 
plat únic, o es poden acompanyar d’una amanida o crema 
d’hortalisses.
_ 
Les verdures, fruites i hortalisses són ecològiques, de 
temporada, locals i/o de proximitat.
_
El peix, en ser fresc, no podem saber quin será fins fel 
moment de la comanda. 

Menú vegetarià
Juny’21

Setmana 1

Dimecres 02 Dijous 03 Divendres 04

  

Mongeta tendra i patata
Broquetes de tofu 
marinat i amanida 
d’enciam, tomàquet, 
pastanaga i pipes 
Fruita fresca

Cuscús amb sofregit de 
ceba, carbassó i pastanaga 
Tempeh al forn
Fruita fresca

Patata freda (tomàquet, 
ceba dolça marinada, ou 
dur, olives negres)
Hummus de cigró i 
bastonets de pastanaga
Iogurt natural

Setmana 2 

Amanida de tomàquet, 
formatge fresc i pesto
Paella  d’arròs amb 
verdures
Fruita fresca

Dilluns 07

Patata i pèsols
Seità al forn amb ceba 
confitada i mel, i amanida 
d’enciam, tomàquet i 
sèsam
Fruita fresca

Dimarts 08

Empedrat de llenties (blat 
de moro, daus de 
pastanaga cuita, tomàquet 
i olives)
Truita de carbassó i ceba, i 
amanida d’enciam, 
germinats i pipes
Fruita fresca

Dimecres 09 Dijous 10

Patata amb bleda saltejat i 
un grapat de cigrons
Calamars a l’andalusa i 
amanida d’enciam, 
tomàquet i pastanaga
Fruita fresca

Divendres 11

Llaços a la napolitana
Ou farcit i amanida 
d’enciam, pastanaga i 
remolatxa
Iogurt natural

Setmana 3

Dilluns 14

Amanida d’arròs 
(enciam juliana, 
tomàquet, pastanaga, 
blat de moro, olives 
verdes)
Tofu al forn amb 
sofregit d’ all i pebre 
Fruita fresca

Dimarts 15

Cigrons amb tàrtar de 
verdures
Ous al forn amb tomàquet i 
formatge gratinat
Fruita fresca

Dimecres 16

Amanida Menjares
Hamburguesa de llegum 
en panet i patates rosses
Maduixes amb nata

Dijous 17

Espaguetis a la carbonara 
(vegetal)
Truita a la francesa i 
amanida d’enciam, 
tomàquet, pastanaga i 
pebrot vermell
Fruita fresca

Divendres 18

Crema de carbassó
Pizza (massa de forner) 
amb tomàquet, formatge, 
olives i orenga
Fruita fresca  

Setmana 4

Menús elaborats per la dietista-nutricionista amb núm. de col·legiada en el Codinucat: CAT000701 

Dilluns 31

Arròs tres delícies 
(pastanaga, pèsols, blat 
de moro)
Truita de ceba i carbassó 
i amanida d’enciam, 
tomàquet i olives 
Fruita fresca

Dimarts 01

Crema de pastanaga
Empedrat de mongetes 
seques (tomàquet, ceba, 
pebrot vermell, olives 
negres)
Fruita fresca

  

Dilluns 21

Amanida d’enciam, 
pastanaga, poma i 
formatge
Macarrons a la 
bolonyesa de llenties
Fruita fresca

 

Dimarts 22

Gaspatxo suau
Tempeh al forn amb patata 
al caliu
Gelat

 




