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Menú de maig del curs 2016/17 
 

  PRIMER PLAT SEGON PLAT POSTRES SOPAR ALTERNATIU         

Dimarts 2 Arròs tres delicies (pastanaga, truita, 
pèsols) Llom al forn amb salsa i amanida Fruita Amanida d’espinacs amb poma,olives 

negres, formatge de cabra i nous 

Dimecres 3 Amanida  d’enciams variats,poma i 
pipes de carbassa Estofat de patates i sípia Fruita Llenguado amb verduretes al forn 

Dijous 4 Llenties estofades amb verdures Croquetes casolanes amb enciam Fruita Crema de llenties vermelles amb 
pastanaga , ceba i llavors 

Divendres 5 Crema de verdures del temps Pollastre al forn amb daus de 
patates iogurt Pizza vegetariana 

       
Dilluns 8 Amanida de llacets  Truita de formatge amb enciam 

 
Fruita 

 
 
 

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

 
Dimarts 9 Crema de marisc 

 Cigrons estofats amb quinoa Fruita Verat amb verduretes al forn 

 
Dimecres 10 Patates i mongetes tendres Peix de mercat amb tomàquet verd 

fregit 
 

Fruita Pèsols saltejats i truita de ceba tendra  

 
Dijous 11 Brou d’escudella Hamburguesa vegetal amb enciam Fruita Crema de carbassó i ceba i 

hamburguessetes de salmó  

 
Divendres 12 Crema de carbassó i bròquil Filet de lluç al forn amb tomàquet 

amanit i olives negres Iogurt Entrepans calents 

 14     

Dilluns 15 Macarrons amb salsa de tomàquet i 
formatge 

Truita de carbassó  amb tomàquet 
amanit i olives negres Fruita Verdura del temps i bacallà al vapor  amb 

oli d’oliva 

Dimarts 16 Amanida d’enciams, pebrot,tonyina i 
olives Llenties estofades amb arròs Fruita Amanida variada i sonsos 

Dimecres 17 Patates i mongetes tendres Rodó de gall d’indi al forn i enciam Fruita Crema de carbassó i ceba amb ratlladura 
d’ou dur i calamars a la romana 

Dijous 18 Crema de moniato,pastanaga i porro Arròs a la cassola amb peix fruita 
  peix i patates al forn   

Divendres 19 Amanida de mongetes de santa pau Lluç amb carbassó a la planxa Iogurt Pizza de pernil i xampinyons 

 14      
Dilluns 22 Amanidavariada,enciam,tomàquet,ce-

ba,blat de moro i olives Espaguetis a la bolonyesa  Fruita  Sopa de peix i truita de patates i ceba 

 
Dimarts 23 Brou d’escudella Pilota al forn amb xampinyons Fruita Verdura i  filet de sardina arrebossada 

 
Dimecres 24 Arròs amb verdures Truita d’espinacs amb salsa de 

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

 
Dijous 
 

25 Amanida de cigrons Peix de mercat amb amanida 
d’enciams Fruita Crema de pastanaga  i  llomillo arrebossat  

 
Divendres 26 Patates i mongetes tendres Filet de pollastre al forn a les fines 

herbes i humus  Iogurt 
 

Sandvitx vegetals   
 
 
 
 
 
 

Dilluns 29 Amanida de cuscús amb verdures Salsitxes al forn amb salsa de 
tomàquet Fruita Crema de carbassa amb crostons i ous al 

forn 

Dimarts 30 Amanida variada Tallarines a la carbonara Fruita 
 

Mongetes tendres saltejades i rap 
 
 
 
 

Dimecres 31 Sopa de peix de roca Pollastre al forn amb patates xips Fruita Verdura del temps i salsitxes amb salsa de 
tomàquet 
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