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Menús del curs 2016/17 
  PRIMER PLAT SEGON PLAT POSTRES SOPAR ALTERNATIU         

Dimecres 1 Cigrons estofats amb pastanaga i 
carbassó 

Truita a la francesa amb tomàquet, 
ceba i olives Fruita Crema de porros amb crostons i boletes de 

carbassa    

Dijous 2 Patates i mongetes tendres  Filet de pollastre al forn a les fines 
herbes amb flam d’arròs Fruita Llenguado al forn amb verduretes 

Divendres 3 Espaguetis amb salsa de tomàquet i 
formatge Filet de lluç al forn amb amanida Iogurt Pizza de verdures amb ou i formatge 

       
Dilluns 6 Tirabuixons de colors amb formatge 

parmesà 
Botifarra a la planxa amb amanida 
de tomàquet, cogombre i olives 
 

Fruita 
 
 
 

Crema de verdures del temps amb ou dur 
ratllat i crostons de pa 

 
Dimarts 7 Llenties estofades amb sofregit 

 
Rotllana de lluç a la planxa i 
amanida Fruita Espinacs saltejats i crispells de bacallà 

 
Dimecres 8 Crema de carbassa amb crostons Cap de llom al forn amb verdures 

 Fruita Verdura del temps al vapor i truita de ceba 
tendra  

 
Dijous 9 Amanida variada (enciam,tomàquet 

Ceba tendre,cogombre i olives)  Arròs a la cassola amb carn i peix Fruita Sopa de pistons i rap al forn 

 
Divendres 10 Patates, mongetes tendres i ceba Pollastre amb samfaina (albergínia, 

pebrot i tomàquet) Iogurt Entrepans calents 

 14     

Dilluns 13 Macarrons amb salsa de tomàquet i 
formatge 

Truita de carbassó  amb tomàquet 
amanit i olives negres Fruita Amanida variada i salsitxes al forn 

Dimarts 14 Brou d’escudella amb pistons Filet de llenguadina al forn amb 
patates Fruita Minestra de verdures i hamburguesa a la 

planxa 

Dimecres 15 Amanida completa (enciam, tomàquet 
Ceba tonyina i olives) 

Estofat de patates,porro,pastanaga i 
bacallà Fruita Crema de carbassó i truita de xampinyons 

Dijous 16 Sopa de tomàquet (gaspatxo) amb 
rostes 

Arròs a la cassola amb costella i 
pollastre 

fruita 
 Pèsols saltejats i salmó amb papillota   

Divendres 17 Amanida de cigrons (enciam, 
tomàquet, pastanaga i blat de moro) 

Peix de mercat amb xampinyons 
saltats Iogurt Entrepans calents 

 14      
Dilluns 20 Fideus a la cassola amb verdura Filet de lluç al forn amb enciam i 

olives Fruita Patates i mongetes tendres  i truita de 
formatge  

 
Dimarts 21 Crema de peix Truita de mongetes seques amb all i 

julivert i tomàquet amanit Fruita Verdura i  filet de sardina arrebossada 

 
Dimecres 22 Patates, pastanaga i bledes bullides Carn magra arrebossada amb 

enciam Fruita Coliflor al forn amb pernil curat, soja, 
beixamel i formatge ratllat 

 
Dijous 
 

23 Arròs amb tomàquet Bacallà amb musselina d’all Fruita 
Crema de pèsols i  hamburguesa de 

pollastre 
 

 
Divendres 24 Crema de coliflor i formatge de cabra Salsitxes a la planxa amb patates 

fregides i tomàquet amanit Iogurt 
 

Pizza vegetariana 
 
 
 
 
 
 

C      Dilluns 27 Amanida de cuscús amb verdures Mandonguilles i sépia  estofades 
amb la seva salsa Fruita Crema de carbassa amb crostons i ous al 

forn 

Dimarts 28 Brou d’escudella Sardines al forn amb tomàquet verd 
fregit Fruita 

 
Mongetes tendres saltejades i croquetes 

de rostit 
 
 
 
 

Dimecres 29 Empedrat de mongetes seques 
(tomàquet,tonyina,pebrot,ceba) 

Truita de formatge amb carbassó a 
la planxa Fruita Crema de carbassó i rap al forn 

Dijous 30 Arròs a la milanesa (ceba, pernil curat 
i pèsols) 

Lluç a la marinera Fruita Amanida variada i hamburguesa amb 
formatge 

Divendres 31 Vichyssoise tebi   Bistec de vedella amb patates 
fregides Iogurt Entrepans calents 

 

 
 
 
 

març	

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

 
 

Fruita	del	mes	
pera,	mandarina,	

maduixa,	kiwi,	taronja,		
poma	i	plàtan	

	

Verdura	del	mes	
Albergínies,	carbassó,	

ceba,	espinacs,		pebrots,	
pèsols,	faves,	pastanaga,	

raves,porro	i	naps	


