
 

 

MENÚ ESTIUET 2018 

Juliol 2018  
 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

2                                                                     

Crema freda de meló amb poma              

Bacallà al forn amb amanida de cuscús 

Poma 

3                                                                     
Amanida amb pastanaga,síndria i 
bastonets de cranc                                    
Mandonguilles amb arròs saltat               
Flam 

4                                                                      
Empedrat de fesols de Santa Pau amb 
pebrot, tomàquet olives i tonyina               
Truita de patates amb amanida 4              
Préssec 

5                                                                      
Amanida amb pastanaga ceba tendra, 
tomàquet i olives.                                         
Arròs mar i muntanya                                   
Meló                            

6                                                                       
Amanida de d’arròs, pastanaga, frankfurt 
i olives                                                              
Escalopa de pollastre amb patates xips    
Plàtan 

9 
Amanida de cigrons amb tomàquet, ceba 
tendra, ou dur, pebrot vermell i olives 
Lluç amb verdures al forn 
Síndria 

10 
Amanida amb tomàquet, mongeta verda, 
pastanaga i olives 
Macarrons de la iaia 
Préssec 

11 
Meló amb pernil 
Fesols de santa pau amb sípia 
Iogurt 
Meló 

12 
Crema freda de carbassó 
Pollastre rostit  amb patates 
Iogurt 

13 
Amanida de pasta amb pastanaga, pèsols 
i blat de moro 
Escalopa de llom amb patates xips 
Poma 

16 
Amanida de llenties amb tomàquet, ceba 
tendra i pasta 
Hamburguesa pizzerola 
Meló 

17 
Gaspatxo de síndria i tomàquet 
Espaguetis a la carbonara 
Préssec 

18 
Amanida amb tomàquet, formatge i 
olives 
Arròs a la marinera 
Poma 

19 
Ensaladeta casolana amb olives i ou dur 
Peix amb fideus d’arròs saltats 
Iogurt 

20 
Amanida d’arròs, tonyina, olives i 
mongetes 
Escalopa de pollastre amb patates 
fregides 
Plàtan 

23 
Patata i mongeta 
Aletes adobades al forn amb amanida 4 
Flam 

24 
Vichyssoise 
Cigronet saltat amb botifarra 
Síndria 

25 
Amanida de cuscús 
Peix al forn amb verdures 
Plàtan 

26 
Amanida amb llenties, alvocat, ceba 
tendra i tomàquet. 
Truita de patates amb tonyina 
Préssec 

27 
Meló amb pernil                                            
Paella mar i muntanya                                
Gelat 
 

30                                                                 31                                                                      

*AMANIDES D’ACOMPANYAMENT:   1- Enciam, formatge, fruits secs i poma, 2 - Enciam, tomàquet i olives sevillanes, 3 - Enciam, pastanaga ratllada i fruits secs, 4 - Enciam, tomàquet i cogombre 5 –

Enciam, tomàquet pastanaga ratllada i olives , 6 - Enciam, cranc, pastanaga i pinya. 

  



 

Agost- Setembre 2018  
 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

27 28                                                                    
Amanida amb tomàquet, pastanaga, 
tonyina i olives.                                             
Macarrons amb tonyina                             
Meló 

29                                                                   
Crema freda de carbassó                             
Peix amb fideus d’arròs saltats                   
Préssec 

30                                                                   
Amanida amb ou dur, pastanaga i olives  
Llenties saltades amb pernil i verdures    
Síndria 

31                                                                  
Amanida d’arròs amb pastanaga, 
mongetes i tonyina                                       
Escalopa de pollastre amb patates xips  
Plàtan 

3                                                                      
Amanida de patates amb olives, 
tomàquet, i frankfurt                                   
Peix al forn amb verdures                          
Préssec 

4                                                                     
Amanida amb pastanaga, formatge i 
poma                                                              
Arròs a la marinera                                          
Iogurt 

5                                                                     
Meló amb pernil                                           
Hamburguesa pizzarola amb patates al 
forn                                                                 
Síndria 

6                                                                    
Vichyssoise                                                     
Cigronet amb botifarra                               
Préssec 

7                                                                       
Amanida de pasta amb blat de moro, 
tonyina i pastanaga                                    
Escalopa de llom amb patates xips            
Poma 

16 17 18 19 20 
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30                                                                 31                                                                      

 

*AMANIDES D’ACOMPANYAMENT: 1- Enciam, formatge, fruits secs i poma, 2 - Enciam, tomàquet i olives sevillanes, 3 - Enciam, pastanaga ratllada i fruits secs, 4 - Enciam, tomàquet, cogombre 5 -

Enciam, tomàquet pastanaga ratllada i olives , 6 - Enciam, cranc, pastanaga i pinya. 

 


