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Tots els menús han estat confeccionats pel cuiner Justo Ruiz,  i supervisats pels pares i mestres de la comissió de menjador. 
 

Menús del mes d’ abril del curs 2016/17 
 

  PRIMER PLAT SEGON PLAT POSTRES SOPAR ALTERNATIU         

Dilluns 3 Amanida d’enciams variats amb 
formatge fresc Estofat de patates amb bacallà Fruita Vichyssoise i truita de ceba tendre 

Dimarts 4 Crema de pastanaga Fricandó de vedella amb salsa i 
patates fregides Fruita Amanida d’espinacs amb poma,olives 

negres, formatge de cabra i nous 

Dimecres 5 Llenties eco estofades amb arròs Croquetes casolanes amb enciam i 
olives Fruita Llenguado amb verduretes al forn 

Dijous 6 Brou d’escudella Pollastre al forn amb xips de 
patates Fruita Crema de llenties vermelles amb 

pastanaga , ceba i llavors 

Divendres 7 Macarrons amb tomàquet Truita de formatge amb carbassó a 
la planxa iogurt Pizza vegetariana 

       
Dimarts 18 Patates i mongetes tendres Filet de lluç al forn i amanida 

d’enciam i olives 
 

Fruita 
 
 
 

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

 
Dimecres 19 Amanida d’enciams amb poma i 

llavors de carbassa  
 

Mongetes estofades amb verdura Fruita Rap al forn amb patates i ceba 

 
Dijous 20 Crema de bròquil i carbassó Hamburguesa de vedella  amb 

patates al forn 
 

Fruita Mongeta tendre saltejada  i truita amb 
formatge  

 
Divendres 21 Espaguetis amb tomàquet Peix fresc de mercat i humus Fruita Col lombarda saltada amb ceba tendre, 

pomes i ametlles 

 14     

Dilluns 24 Arròs a la cassola amb verdures Truita de carbassó i ceba amb 
amanida d’enciam  

Fruita 
 Crema de pèsols i salsitxes al forn  

Dimarts 25 Amanida de patates, enciam,pebrot, 
tonyina i olives 

Cuixetes de pollastre rostides amb 
xampinyons Fruita Crema de carbassó i peix 

Dimecres 26 Brou d’escudella Mandonguilles de vedella a la 
jardinera Fruita Minestra de verdures i lluç al forn 

Dijous 27 Crema de cigrons Salmó al forn a les fines herbes i 
amanida d’enciams variats Fruita Coliflor al forn amb beixamel i ou dur 

ratllat 

 

 
 

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

 
 


