MENÚ BASAL
JUNY 2022
DILLUNS

Número de col·legiades: CAT000276 / CAT001118

DIMARTS

DIMECRES
01

DIJOUS
02

Bròquil amb patates
Rodó de vedella amb salseta
Iogurt natural ecològic (7)

06

07
Macarrons amb formatge (1,7)
Truita de carbassó amb enciam i
olives (3,12)
Fruita fresca

FESTIU

13

08

14
Mongeta tendra amb patates
Remenat d'ou amb espinacs amb
remolatxa i api (3,9,12)
Fruita fresca

20

Vichyssoisse amb crostons (1,7)
Llenties estofades amb mill
Fruita fresca

21
Amanida de pasta (1,12)
Peix fresc fregit amb enciam i nap
rallat (1,4,12)
Fruita fresca

Espaguetis saltats amb carbassó
(1)
Gall dindi estofat amb enciam i
pastanaga (12)
Fruita fresca

Amanida de llenties (12)
Pollastre a la llimona amb
remolatxa i tomàquet (12)
Fruita fresca

Ensaladilla russa (3,4)
Lluç al forn amb amanida de
tomàquet i blat de moro (4,12)
Iogurt de sabors (7)

Espaguetis carbonara (1,3,7)
Butifarra amb patates i amanida
de remolatxa i olives (6,12)
Gelat (7)

Crema de verdures
Estofat de vedella amb pastanaga,
pèsols i patata
Fruita fresca

Kcal = 686,99
Líp = 27,29 g
AG sat = 7,45g
Hdc = 79,96 g
Prot = 26,00 g
Fibra = 13,97 g

Empedrat de cigrons (12)
Bacallà gratinat amb tomàquet i
pastanaga (4,7,12)
Iogurt natural ecològic (7)

Kcal = 729,66
Líp = 23,96 g
AG sat = 5,64 g
Hdc = 85,09 g
Prot = 30,43 g
Fibra = 17,78 g

Kcal = 753,02
Líp = 20,65 g
AG sat = 5,85 g
Hdc = 86,97 g
Prot = 25,77 g
Fibra = 17,60g

Arròs amb tomàquet
Nuggets de pollastre amb enciam i
olives (1,3,12)
Fruita fresca

El pa integral és ideal per acompanyar els nostres plats.
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
Les verdures, fruites i hortalisses són ecològiques, de temporada, locals i/o de proximitat.
La fruita fresca que no falti!
Aquest mes: meló, plàtan, prèssec, pera, nectarina i poma.

Kcal = 781,30
Líp = 32,64 g
AG sat = 8,27 g
Hdc = 70,91g
Prot = 35,32g
Fibra = 12,41 g

17

22
Llenties saltades amb bròcoli
Truita de patates i formatge amb
remolatxa i tomàquet (3,7,12)
Fruita fresca

Mongetes amb pastanaga
Lluç arrebosat amb tomàquet i blat
de moro (1,3,4,12)
Fruita fresca

10

16
Arròs tropical amb pinya, panses i
blat de moro
Gall dindi rostit amb enciam i
olives (12)
Fuita fresca

Informació nutricional
mitja de la setmana

03

09

15

DIVENDRES

AL·LÈRGENS:

(1) Cereals que continguin gluten: blat, sègol, ordi, civada, espelta, kamut o les seves varietats híbrides i productes derivats.
(2) Crustàcis i productes a base de crustàcis. (3) Ous i productes a base d’ou. (4) Peix i productes a base de peix.
(5) Cacauets i productes a base de cacauets. (6) Soja i productes a base de soja. (7) Llet i els seus derivats (inclosa la lactosa).
(8) Fruita de clofolla: ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nous del Brasil, festucs, macadàmies i productes derivats.
(9) Api i productes derivats. (10) Mostassa i productes derivats. (11) Llavors de sèsam i productes a base de llavors de sèsam.
(12) Anhídrid sulfurós i sulfits en concentracions superiors a 10 mg/kg o 10 mg/l expressat com a SO2.
(13) Tramussos i productes a base de tramussos. (14) Mol·luscs i productes a base de mol·luscs.

MENÚ SOPARS

SOPAR

JUNY 2022
DILLUNS

DIMARTS

01

DIMECRES

02

Arròs thai de verduretes
Cigrons amb all i julivert
Fruita fresca

06

07

08
Amanida d'hortalisses amb
vinagreta
Conill guisadet amb patates
Iogurt natural

13

14
Crema de llegums amb pipes de
carbassa
Llom adobat amb amanida
Fruita fresca

20

21
Arròs a la llauna de verdures amb
all i oli
Pit de pollastre amb llima i
coriande
Iogurt natural

09

15

DIVENDRES
Pasta al wok de verdures
Broqueta de carn de porc amb
carbassó
Fruita fresca

10
Sopa de peix amb arròs
Daus magra amb mostassa
Fruita fresca

16
Minestra de verdures
Truita de carbassó i amanida
tricolor
Fruita fresca

03

Crema de cogombre amb iogurt
grec i menta
Remenat amb gambetes i alls
tendres
Fruita fresca

Panatxé de patata amb pastanaga
i carbassó
Truita de pernil amb amanida
tricolor
Fruita fresca

Ensaladilla alemana
Conill al curri amb quinoa
Iogurt natural

DIJOUS

Cus cus de verdures i xampinyons
Xipironets amb amanida de brots
verds i tomàquet
Fruita fresca

17
Amanida d'arròs
Cuetes de rap a la marinera
Fruita fresca

Galets amb blat de moro, pinya i
panses
Hamburguesa casolana de llenties
amb amanida
Fruita fresca

22
Espirals amb verduretes i
mozzarella
Lluç al Santurce
Fruita fresca

Amanida de cherris, remolatxa i
olives amb vinagre de mòdena
Ous estrellats
Fruita fresca

Número de col·legiades: CAT000276 / CAT001118

MENÚ SENSE CARN
JUNY 2022
DILLUNS

Número de col·legiades: CAT000276 / CAT001118

DIMARTS

DIMECRES
01

DIJOUS
02

Bròquil amb patates
Seità amb salseta (1,6)
Iogurt natural ecològic (7)

06

07
Macarrons amb formatge (1,7)
Truita de carbassó amb enciam i
olives (3,12)
Fruita fresca

FESTIU

13

08

14
Mongeta tendra amb patates
Remenat d'ou amb espinacs amb
remolatxa i api (3,9,12)
Fruita fresca

20

Vichyssoisse amb crostons (1,7)
Llenties estofades amb mill
Fruita fresca

21
Amanida de pasta (1,12)
Peix fresc fregit amb enciam i nap
rallat (1,4,12)
Fruita fresca

Espaguetis saltats amb carbassó
(1)
Cigrons amb pisto
Fruita fresca

Amanida de llenties (12)
Tofu a la llimona amb remolatxa i
tomàquet (6,12)
Fruita fresca

Ensaladilla russa (3,4)
Lluç al forn amb amanida de
tomàquet i blat de moro (4,12)
Iogurt de sabors (7)

Espaguetis carbonara sense carn
(1,3,7)
Seità amb patates i amanida de
remolatxa i olives (1,6,12)
Gelat (7)

Crema de verdures
Estofat de seità amb pastanga,
pèsols i patata (1,6)
Fruita fresca

Kcal = 686,99
Líp = 27,29 g
AG sat = 7,45g
Hdc = 79,96 g
Prot = 26,00 g
Fibra = 13,97 g

Empedrat de cigrons (12)
Bacallà gratinat amb tomàquet i
pastanaga (4,7,12)
Iogurt natural ecològic (7)

Kcal = 729,66
Líp = 23,96 g
AG sat = 5,64 g
Hdc = 85,09 g
Prot = 30,43 g
Fibra = 17,78 g

Kcal = 753,02
Líp = 20,65 g
AG sat = 5,85 g
Hdc = 86,97 g
Prot = 25,77 g
Fibra = 17,60g

Arròs amb tomàquet
Nuggets vegetals amb enciam i
olives (12)
Fruita fresca

El pa integral és ideal per acompanyar els nostres plats.
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
Les verdures, fruites i hortalisses són ecològiques, de temporada, locals i/o de proximitat.
La fruita fresca que no falti!
Aquest mes: meló, plàtan, prèssec, pera, nectarina i poma.

Kcal = 781,30
Líp = 32,64 g
AG sat = 8,27 g
Hdc = 70,91g
Prot = 35,32g
Fibra = 12,41 g

17

22
Llenties saltades amb bròcoli
Truita de patates i formatge amb
remolatxa i tomàquet (3,7,12)
Fruita fresca

Mongetes amb pastanaga
Lluç arrebosat amb tomàquet i blat
de moro (1,3,4,12)
Fruita fresca

10

16
Arròs tropical amb pinya, panses i
blat de moro
Mongetes seques amb pastanaga
Fuita fresca

Informació nutricional
mitja de la setmana

03

09

15

DIVENDRES

AL·LÈRGENS:

(1) Cereals que continguin gluten: blat, sègol, ordi, civada, espelta, kamut o les seves varietats híbrides i productes derivats.
(2) Crustàcis i productes a base de crustàcis. (3) Ous i productes a base d’ou. (4) Peix i productes a base de peix.
(5) Cacauets i productes a base de cacauets. (6) Soja i productes a base de soja. (7) Llet i els seus derivats (inclosa la lactosa).
(8) Fruita de clofolla: ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nous del Brasil, festucs, macadàmies i productes derivats.
(9) Api i productes derivats. (10) Mostassa i productes derivats. (11) Llavors de sèsam i productes a base de llavors de sèsam.
(12) Anhídrid sulfurós i sulfits en concentracions superiors a 10 mg/kg o 10 mg/l expressat com a SO2.
(13) Tramussos i productes a base de tramussos. (14) Mol·luscs i productes a base de mol·luscs.

MENÚ SENSE GLUTEN
JUNY 2022
DILLUNS

Número de col·legiades: CAT000276 / CAT001118

DIMARTS

DIMECRES
01

DIJOUS
02

Bròquil amb patates
Rodó de vedella amb salseta
Iogurt natural ecològic (7)

06

07
Macarrons sense gluten amb
formatge (7)
Truita de carbassó amb enciam i
olives (3,12)
Fruita fresca

FESTIU

13

08

14
Mongeta tendra amb patates
Remenat d'ou amb espinacs amb
remolatxa i api (3,9,12)
Fruita fresca

20

Vichyssoisse (7)
Llenties estofades amb mill
Fruita fresca

21
Amanida de pasta sense gluten
(12)
Peix fresc fregit sense gluten amb
enciam i nap rallat (4,12)
Fruita fresca

Espaguetis sense gluten saltats
amb carbassó
Gall dindi estofat amb enciam i
pastanaga (12)
Fruita fresca

Amanida de llenties (12)
Pollastre a la llimona amb
remolatxa i tomàquet (12)
Fruita fresca

Ensaladilla russa (3,4)
Lluç al forn amb amanida de
tomàquet i blat de moro (4,12)
Iogurt de sabors (7)

Espaguetis sense gluten
carbonara (3,7)
Butifarra amb patates i amanida
de remolatxa i olives (6,12)
Gelat (7)

Crema de verdures
Estofat de vedella amb pastanga,
pèsols i patata
Fruita fresca

Kcal = 686,99
Líp = 27,29 g
AG sat = 7,45g
Hdc = 79,96 g
Prot = 26,00 g
Fibra = 13,97 g

Empedrat de cigrons (12)
Bacallà gratinat amb tomàquet i
pastanaga (4,7,12)
Iogurt natural ecològic (7)

Kcal = 729,66
Líp = 23,96 g
AG sat = 5,64 g
Hdc = 85,09 g
Prot = 30,43 g
Fibra = 17,78 g

Kcal = 753,02
Líp = 20,65 g
AG sat = 5,85 g
Hdc = 86,97 g
Prot = 25,77 g
Fibra = 17,60g

Arròs amb tomàquet
Nuggets de pollastre sense gluten
amb enciam i olives (3,12)
Fruita fresca

El pa integral és ideal per acompanyar els nostres plats.
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
Les verdures, fruites i hortalisses són ecològiques, de temporada, locals i/o de proximitat.
La fruita fresca que no falti!
Aquest mes: meló, plàtan, prèssec, pera, nectarina i poma.

Kcal = 781,30
Líp = 32,64 g
AG sat = 8,27 g
Hdc = 70,91g
Prot = 35,32g
Fibra = 12,41 g

17

22
Llenties saltades amb bròcoli
Truita de patates i formatge amb
remolatxa i tomàquet (3,7,12)
Fruita fresca

Mongetes amb pastanaga
Lluç arrebosat sense gluten amb
tomàquet i blat de moro (3,4,12)
Fruita fresca

10

16
Arròs tropical amb pinya, panses i
blat de moro
Gall dindi rostit amb enciam i
olives (12)
Fuita fresca

Informació nutricional
mitja de la setmana

03

09

15

DIVENDRES

AL·LÈRGENS:

(1) Cereals que continguin gluten: blat, sègol, ordi, civada, espelta, kamut o les seves varietats híbrides i productes derivats.
(2) Crustàcis i productes a base de crustàcis. (3) Ous i productes a base d’ou. (4) Peix i productes a base de peix.
(5) Cacauets i productes a base de cacauets. (6) Soja i productes a base de soja. (7) Llet i els seus derivats (inclosa la lactosa).
(8) Fruita de clofolla: ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nous del Brasil, festucs, macadàmies i productes derivats.
(9) Api i productes derivats. (10) Mostassa i productes derivats. (11) Llavors de sèsam i productes a base de llavors de sèsam.
(12) Anhídrid sulfurós i sulfits en concentracions superiors a 10 mg/kg o 10 mg/l expressat com a SO2.
(13) Tramussos i productes a base de tramussos. (14) Mol·luscs i productes a base de mol·luscs.

MENÚ SENSE LACTIS
JUNY 2022
DILLUNS

Número de col·legiades: CAT000276 / CAT001118

DIMARTS

DIMECRES
01

DIJOUS
02

Bròquil amb patates
Rodó de vedella amb salseta
Iogurt natural sense lactosa

06

07
Macarrons amb oli i orenga (1)
Truita de carbassó amb enciam i
olives (3,12)
Fruita fresca

FESTIU

13

08

14
Mongeta tendra amb patates
Remenat d'ou amb espinacs amb
remolatxa i api (3,9,12)
Fruita fresca

20

Vichyssoisse sense lactis amb
crostons (1)
Llenties estofades amb mill
Fruita fresca

21
Amanida de pasta (1,12)
Peix fresc fregit amb enciam i nap
rallat (1,4,12)
Fruita fresca

Espaguetis saltats amb carbassó
(1)
Gall dindi estofat amb enciam i
pastanaga (12)
Fruita fresca

Amanida de llenties (12)
Pollastre a la llimona amb
remolatxa i tomàquet (12)
Fruita fresca

Ensaladilla russa (3,4)
Lluç al forn amb amanida de
tomàquet i blat de moro (4,12)
Iogurt natural sense lactosa

Espaguetis amb oli i orenga (1)
Butifarra amb patates i amanida
de remolatxa i olives (6,12)
Gelat de gel

Crema de verdures
Estofat de vedella amb pastanga,
pèsols i patata
Fruita fresca

Kcal = 686,99
Líp = 27,29 g
AG sat = 7,45g
Hdc = 79,96 g
Prot = 26,00 g
Fibra = 13,97 g

Empedrat de cigrons (12)
Bacallà al forn amb tomàquet i
pastanaga (4,12)
Iogurt natural sense lactosa

Kcal = 729,66
Líp = 23,96 g
AG sat = 5,64 g
Hdc = 85,09 g
Prot = 30,43 g
Fibra = 17,78 g

Kcal = 753,02
Líp = 20,65 g
AG sat = 5,85 g
Hdc = 86,97 g
Prot = 25,77 g
Fibra = 17,60g

Arròs amb tomàquet
Nuggets de pollastre amb enciam i
olives (1,3,12)
Fruita fresca

El pa integral és ideal per acompanyar els nostres plats.
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
Les verdures, fruites i hortalisses són ecològiques, de temporada, locals i/o de proximitat.
La fruita fresca que no falti!
Aquest mes: meló, plàtan, prèssec, pera, nectarina i poma.

Kcal = 781,30
Líp = 32,64 g
AG sat = 8,27 g
Hdc = 70,91g
Prot = 35,32g
Fibra = 12,41 g

17

22
Llenties saltades amb bròcoli
Truita de patates amb remolatxa i
tomàquet (3,12)
Fruita fresca

Mongetes amb pastanaga
Lluç arrebosat amb tomàquet i blat
de moro (1,3,4,12)
Fruita fresca

10

16
Arròs tropical amb pinya, panses i
blat de moro
Gall dindi rostit amb enciam i
olives (12)
Fuita fresca

Informació nutricional
mitja de la setmana

03

09

15

DIVENDRES

AL·LÈRGENS:

(1) Cereals que continguin gluten: blat, sègol, ordi, civada, espelta, kamut o les seves varietats híbrides i productes derivats.
(2) Crustàcis i productes a base de crustàcis. (3) Ous i productes a base d’ou. (4) Peix i productes a base de peix.
(5) Cacauets i productes a base de cacauets. (6) Soja i productes a base de soja. (7) Llet i els seus derivats (inclosa la lactosa).
(8) Fruita de clofolla: ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nous del Brasil, festucs, macadàmies i productes derivats.
(9) Api i productes derivats. (10) Mostassa i productes derivats. (11) Llavors de sèsam i productes a base de llavors de sèsam.
(12) Anhídrid sulfurós i sulfits en concentracions superiors a 10 mg/kg o 10 mg/l expressat com a SO2.
(13) Tramussos i productes a base de tramussos. (14) Mol·luscs i productes a base de mol·luscs.

MENÚ SENSE OU
JUNY 2022
DILLUNS

Número de col·legiades: CAT000276 / CAT001118

DIMARTS

DIMECRES
01

DIJOUS
02

Bròquil amb patates
Rodó de vedella amb salseta
Iogurt natural ecològic (7)

06

07
Macarrons amb formatge (1,7)
Truita de farina de cigró amb
carbassó amb enciam i olives (12)
Fruita fresca

FESTIU

13

08

14
Mongeta tendra amb patates
Truita farina cigró amb espinacs
amb remolatxa i api (9,12)
Fruita fresca

20

Vichyssoisse amb crostons (1,7)
Llenties estofades amb mill
Fruita fresca

21
Amanida de pasta (1,12)
Peix fresc fregit amb enciam i nap
rallat (1,4,12)
Fruita fresca

Espaguetis saltats amb carbassó
(1)
Gall dindi estofat amb enciam i
pastanaga (12)
Fruita fresca

Amanida de llenties (12)
Pollastre a la llimona amb
remolatxa i tomàquet (12)
Fruita fresca

Ensaladilla russa (sense ou ni
maionesa) (4)
Lluç al forn amb amanida de
tomàquet i blat de moro (4,12)
Iogurt de sabors (7)

Espaguetis amb oli i orenga (1)
Butifarra amb patates i amanida
de remolatxa i olives (6,12)
Gelat (sense ou) (7)

Crema de verdures
Estofat de vedella amb pastanga,
pèsols i patata
Fruita fresca

Kcal = 686,99
Líp = 27,29 g
AG sat = 7,45g
Hdc = 79,96 g
Prot = 26,00 g
Fibra = 13,97 g

Empedrat de cigrons (12)
Bacallà gratinat amb tomàquet i
pastanaga (4,7,12)
Iogurt natural ecològic (7)

Kcal = 729,66
Líp = 23,96 g
AG sat = 5,64 g
Hdc = 85,09 g
Prot = 30,43 g
Fibra = 17,78 g

Kcal = 753,02
Líp = 20,65 g
AG sat = 5,85 g
Hdc = 86,97 g
Prot = 25,77 g
Fibra = 17,60g

Arròs amb tomàquet
Nuggets de pollastre (sense ou)
amb enciam i olives (1,12)
Fruita fresca

El pa integral és ideal per acompanyar els nostres plats.
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
Les verdures, fruites i hortalisses són ecològiques, de temporada, locals i/o de proximitat.
La fruita fresca que no falti!
Aquest mes: meló, plàtan, prèssec, pera, nectarina i poma.

Kcal = 781,30
Líp = 32,64 g
AG sat = 8,27 g
Hdc = 70,91g
Prot = 35,32g
Fibra = 12,41 g

17

22
Llenties saltades amb bròcoli
Truita farina de cigró amb patates
i formatge amb remolatxa i
tomàquet (7,12)
Fruita fresca

Mongetes amb pastanaga
Lluç arrebosat (sense ou) amb
tomàquet i blat de moro (1,4,12)
Fruita fresca

10

16
Arròs tropical amb pinya, panses i
blat de moro
Gall dindi rostit amb enciam i
olives (12)
Fuita fresca

Informació nutricional
mitja de la setmana

03

09

15

DIVENDRES

AL·LÈRGENS:

(1) Cereals que continguin gluten: blat, sègol, ordi, civada, espelta, kamut o les seves varietats híbrides i productes derivats.
(2) Crustàcis i productes a base de crustàcis. (3) Ous i productes a base d’ou. (4) Peix i productes a base de peix.
(5) Cacauets i productes a base de cacauets. (6) Soja i productes a base de soja. (7) Llet i els seus derivats (inclosa la lactosa).
(8) Fruita de clofolla: ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nous del Brasil, festucs, macadàmies i productes derivats.
(9) Api i productes derivats. (10) Mostassa i productes derivats. (11) Llavors de sèsam i productes a base de llavors de sèsam.
(12) Anhídrid sulfurós i sulfits en concentracions superiors a 10 mg/kg o 10 mg/l expressat com a SO2.
(13) Tramussos i productes a base de tramussos. (14) Mol·luscs i productes a base de mol·luscs.

MENÚ SENSE PEIX
JUNY 2022
DILLUNS

Número de col·legiades: CAT000276 / CAT001118

DIMARTS

DIMECRES
01

DIJOUS
02

Bròquil amb patates
Rodó de vedella amb salseta
Iogurt natural ecològic (7)

06

07
Macarrons amb formatge (1,7)
Truita de carbassó amb enciam i
olives (3,12)
Fruita fresca

FESTIU

13

08

14
Mongeta tendra amb patates
Remenat d'ou amb espinacs amb
remolatxa i api (3,9,12)
Fruita fresca

20

Vichyssoisse amb crostons (1,7)
Llenties estofades amb mill
Fruita fresca

21
Amanida de pasta (1,12)
Pollastre amb enciam i nap rallat
(12)
Fruita fresca

Espaguetis saltats amb carbassó
(1)
Gall dindi estofat amb enciam i
pastanaga (12)
Fruita fresca

Amanida de llenties (12)
Pollastre a la llimona amb
remolatxa i tomàquet (12)
Fruita fresca

Ensaladilla russa (sense tonyina)
(3)
Truita francesa amb amanida de
tomàquet i blat de moro (3,12)
Iogurt de sabors (7)

Espaguetis carbonara (1,3,7)
Butifarra amb patates i amanida
de remolatxa i olives (6,12)
Gelat (7)

Crema de verdures
Estofat de vedella amb pastanga,
pèsols i patata
Fruita fresca

Kcal = 686,99
Líp = 27,29 g
AG sat = 7,45g
Hdc = 79,96 g
Prot = 26,00 g
Fibra = 13,97 g

Empedrat de cigrons (12)
Truita francesa amb tomàquet i
pastanaga (3,12)
Iogurt natural ecològic (7)

Kcal = 729,66
Líp = 23,96 g
AG sat = 5,64 g
Hdc = 85,09 g
Prot = 30,43 g
Fibra = 17,78 g

Kcal = 753,02
Líp = 20,65 g
AG sat = 5,85 g
Hdc = 86,97 g
Prot = 25,77 g
Fibra = 17,60g

Arròs amb tomàquet
Nuggets de pollastre amb enciam i
olives (1,3,12)
Fruita fresca

El pa integral és ideal per acompanyar els nostres plats.
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
Les verdures, fruites i hortalisses són ecològiques, de temporada, locals i/o de proximitat.
La fruita fresca que no falti!
Aquest mes: meló, plàtan, prèssec, pera, nectarina i poma.

Kcal = 781,30
Líp = 32,64 g
AG sat = 8,27 g
Hdc = 70,91g
Prot = 35,32g
Fibra = 12,41 g

17

22
Llenties saltades amb bròcoli
Truita de patates i formatge amb
remolatxa i tomàquet (3,7,12)
Fruita fresca

Mongetes amb pastanaga
Truita francesa amb tomàquet i
blat de moro (3,12)
Fruita fresca

10

16
Arròs tropical amb pinya, panses i
blat de moro
Gall dindi rostit amb enciam i
olives (12)
Fuita fresca

Informació nutricional
mitja de la setmana

03

09

15

DIVENDRES

AL·LÈRGENS:

(1) Cereals que continguin gluten: blat, sègol, ordi, civada, espelta, kamut o les seves varietats híbrides i productes derivats.
(2) Crustàcis i productes a base de crustàcis. (3) Ous i productes a base d’ou. (4) Peix i productes a base de peix.
(5) Cacauets i productes a base de cacauets. (6) Soja i productes a base de soja. (7) Llet i els seus derivats (inclosa la lactosa).
(8) Fruita de clofolla: ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nous del Brasil, festucs, macadàmies i productes derivats.
(9) Api i productes derivats. (10) Mostassa i productes derivats. (11) Llavors de sèsam i productes a base de llavors de sèsam.
(12) Anhídrid sulfurós i sulfits en concentracions superiors a 10 mg/kg o 10 mg/l expressat com a SO2.
(13) Tramussos i productes a base de tramussos. (14) Mol·luscs i productes a base de mol·luscs.

MENÚ SENSE PORC
JUNY 2022
DILLUNS

Número de col·legiades: CAT000276 / CAT001118

DIMARTS

DIMECRES
01

DIJOUS
02

Bròquil amb patates
Rodó de vedella amb salseta
Iogurt natural ecològic (7)

06

07
Macarrons amb formatge (1,7)
Truita de carbassó amb enciam i
olives (3,12)
Fruita fresca

FESTIU

13

08

14
Mongeta tendra amb patates
Remenat d'ou amb espinacs amb
remolatxa i api (3,9,12)
Fruita fresca

20

Vichyssoisse amb crostons (1,7)
Llenties estofades amb mill
Fruita fresca

21
Amanida de pasta (1,12)
Peix fresc fregit amb enciam i nap
rallat (1,4,12)
Fruita fresca

Espaguetis saltats amb carbassó
(1)
Gall dindi estofat amb enciam i
pastanaga (12)
Fruita fresca

Amanida de llenties (12)
Pollastre a la llimona amb
remolatxa i tomàquet (12)
Fruita fresca

Ensaladilla russa (3,4)
Lluç al forn amb amanida de
tomàquet i blat de moro (4,12)
Iogurt de sabors (7)

Espaguetis carbonara sense carn
(1,3,7)
Pollastre amb patates i amanida
de remolatxa i olives (12)
Gelat (7)

Crema de verdures
Estofat de vedella amb pastanga,
pèsols i patata
Fruita fresca

Kcal = 686,99
Líp = 27,29 g
AG sat = 7,45g
Hdc = 79,96 g
Prot = 26,00 g
Fibra = 13,97 g

Empedrat de cigrons (12)
Bacallà gratinat amb tomàquet i
pastanaga (4,7,12)
Iogurt natural ecològic (7)

Kcal = 729,66
Líp = 23,96 g
AG sat = 5,64 g
Hdc = 85,09 g
Prot = 30,43 g
Fibra = 17,78 g

Kcal = 753,02
Líp = 20,65 g
AG sat = 5,85 g
Hdc = 86,97 g
Prot = 25,77 g
Fibra = 17,60g

Arròs amb tomàquet
Nuggets de pollastre amb enciam i
olives (1,3,12)
Fruita fresca

El pa integral és ideal per acompanyar els nostres plats.
La pasta, els llegums i l’arròs és ecològic.
Les verdures, fruites i hortalisses són ecològiques, de temporada, locals i/o de proximitat.
La fruita fresca que no falti!
Aquest mes: meló, plàtan, prèssec, pera, nectarina i poma.

Kcal = 781,30
Líp = 32,64 g
AG sat = 8,27 g
Hdc = 70,91g
Prot = 35,32g
Fibra = 12,41 g

17

22
Llenties saltades amb bròcoli
Truita de patates i formatge amb
remolatxa i tomàquet (3,7,12)
Fruita fresca

Mongetes amb pastanaga
Lluç arrebosat amb tomàquet i blat
de moro (1,3,4,12)
Fruita fresca

10

16
Arròs tropical amb pinya, panses i
blat de moro
Gall dindi rostit amb enciam i
olives (12)
Fuita fresca

Informació nutricional
mitja de la setmana

03

09

15

DIVENDRES

AL·LÈRGENS:

(1) Cereals que continguin gluten: blat, sègol, ordi, civada, espelta, kamut o les seves varietats híbrides i productes derivats.
(2) Crustàcis i productes a base de crustàcis. (3) Ous i productes a base d’ou. (4) Peix i productes a base de peix.
(5) Cacauets i productes a base de cacauets. (6) Soja i productes a base de soja. (7) Llet i els seus derivats (inclosa la lactosa).
(8) Fruita de clofolla: ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nous del Brasil, festucs, macadàmies i productes derivats.
(9) Api i productes derivats. (10) Mostassa i productes derivats. (11) Llavors de sèsam i productes a base de llavors de sèsam.
(12) Anhídrid sulfurós i sulfits en concentracions superiors a 10 mg/kg o 10 mg/l expressat com a SO2.
(13) Tramussos i productes a base de tramussos. (14) Mol·luscs i productes a base de mol·luscs.

