
MENJADOR ESCOLAR PEREZ SALA 

 

En relació a les decisions preses per la Comissió d’Estils de Vida Saludables de Vilassar de Mar, incorporem al menú mensual una 
proposta de “sopar alternatiu” per tal de poder orientar les famílies que així ho desitgin per tal de tendir, en la mesura d’allò que sigui 
possible, a crear l’hàbit d’una dieta compensada per a la nostra població. 
Tots els menús han estat confeccionats pel cuiner Justo Ruiz,  i supervisats pels pares de la comissió de menjador.. 
 

 

Menús del curs 2016/17 
 

  PRIMER PLAT SEGON PLAT POSTRES SOPAR ALTERNATIU         

Dimecres 1 Llenties ECO estofades Croquetes casolanes amb amanida 
d’enciam i tomàquet Fruita Crema de carbassa i truita de ceba tendre  

Dijous 2 Verdura del temps Truita de bonítol amb enciam  Fruita Brou i pollastre arrebossat 

Divendres 3 Crema de carbassa amb llavors i 
crostons 

Pollastre al forn amb patates 
panaderes Iogurt Entrepans calents  

       
Dilluns 6 Amanida variada Macarrons a la bolonyesa  

 
Fruita 

 
 
 

Espinacs a la crema i bunyols de bacallà 

 
Dimarts 7 Vichyssoise tèbia   

 
Carn magra arrebossada amb 
carbassó planxa Fruita Verdura del temps i  filet de pollastre s ls 

planxa 

 
Dimecres 8 Arròs amb verdures Truita de formatge amb amanida 

d’enciams variats 
 

Fruita Brou de pistons i carbassons farcits amb 
tonyina 

 
Dijous 9 Patates i mongetes tendres Peix de mercat Fruita Sopa de peix i salsitxes  

Divendres 10 Crema de pastanaga i porro Cigrons estofats amb quinoa Iogurt Entrepans calents 

 14     

Dilluns 13 Cuscús de verduretes Rotllana de lluç a la planxa  amb 
enciam Fruita Entrepà complertd’hamburguesa 

Hamburguesa, enciam, ceba i tomàquet)  

Dimarts 14 Brou  d’escudella Ales de pollastre al forn amb 
patates Fruita Verdura de temporada i rap al forn  

Dimecres 15 Amanida variada  
enciam,olives,tomàquet  i  formatge 
ffresc) 

Cigrons amb bacallà Fruita Brou de cabell d’àngel i  seitó fregidet   

Dijous 16 Verdura variada (patates,bledes i 
pastanagues) Bistec de vedella i carbassó planxa fruita 

 Crema de carbassó i truita de xampinyons 

Divendres 17 Carpaccio de tomàquet amb formatge 
fresc i tonyina  

Peix de mercat amb amanida 
d’enciam Iogurt Entrepans calents 

 14      
Dilluns 20 Crema de peix de roca Mandonguilles estofades amb 

pèsols Fruita Verdura del temps i truita francesa 

 
Dimarts 21 Espaguetis a la napolitana Filet de lluç a la planxa amb enciam Fruita Espinacs a la crema i croquetes de 

pollastre 

 
Dimecres 22 Amanida variada(enciam,pastanaga, 

tomàquet, ceba i olives Mongetes de Santa Pau estofades Fruita Crema de carbassa  i  crispells de rap 

 
Dijous 
 

23 Verdura variada (patates,bledes,ceba 
I pastanagues) Peix fresc de mercat amb enciam Fruita  

Brou de pistons i salsitxes a la planxa 

 
Divendres 24 Arròs tres delicies Salsitxes al forn amb salsa de 

tomàquet Iogurt 
 

Pizza vegetariana 
 
 
 
 
 
 

C       
Dilluns 28 Crema de verdures Hamburguesa de vedella i amanida Fruita Amanida tèbia i truita de carxofes  

                                                                           

 
 
 
 
 
 
 

febrer	

Em podeu trobar a la Web: 
www.justoserveis.com 

 

Fruita	del	mes	
Codony,	pera,	raïm,	

mandarina,	meló,	kiwi,	
taronja,	mango,	poma	i	

plàtan	
	

Verdura	del	mes	
Albergínies,	carbassa,	

carbassó,	ceba,	espinacs,	
mongeta	tendre,	pebrots,	
tomàquet,	pastanaga,	

porro	i	naps	


