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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 de juny del curs 2016/17 
 

  PRIMER PLAT SEGON PLAT POSTRES SOPAR ALTERNATIU         

Dijous 1 Amanida d’estiu (enciam,tomàquet, 
ceba,cogombre,pastanaga i olives Marmitako de tonyina Fruita Crema de verdures del temps i calamars a 

la planxa 

Divendres 2 Mongetes “pintes” estofades amb 
verdureta Truita de formatge i enciam Iogurt Pizza vegetal 

       
Dimarts 6 Patates i mongetes tendres 

 
Filet de pollastre al forn a les fines 
herbes i  amanida d’enciam Fruita Gaspatxo de síndria i truita de carbassó  

 
Dimecres 7 Crema de pastanagues Carn magre arrebossada amb 

patates fregides 
 

Fruita Peix al forn amb patates i tomàquets 
gratinats 

 
Dijous 8 Arròs amb tomàquet Rotllana de lluç a la planxa amb 

enciam Fruita Vichyssoise i  crispells de bacallà  

 
Divendres 9 Llenties estofades Croquetes casolanes i tomàquet 

amanit amb olives negres Iogurt Entrepans calents de pernil i formatge 

 14     

Dilluns 12 Carpaccio de tomàquet , formatge 
fresc i codony Macarrons a la bolonyesa Fruita Verdura del temps i truita a la francesa 

Dimarts 13 Patates i mongetes tendres Fricandó de vedella Fruita Amanida variada i sonsos 

Dimecres 14 Amanida variada enciam,tomàquet, 
ceba,pastanaga,cogombre i olives 

Arròs a la cassola amb peix i 
verdures Fruita Crema de verdures del temps i ceba amb 

ratlladura d’ou dur i crostons de pa 

Dijous 15 Cigrons estofats amb ceba i tomàquet Peix de mercat fruita 
 

 Amanida de mongetes tendres 
(ceba,tomàquets,pebrot vermell, pernil i 

olives) 

Divendres 16 Gaspatxo de tomàquet Llom al forn amb salsa Iogurt Pizza de formatges 

 
Dilluns 19 Amanida de pasta(llacets) (formatge 

fresc,tomàquet i olives) Truita de carbassó amb enciam Fruita  Sopa de rap i salsitxes a la planxa 

 
Dimarts 20 Vichyssoise (crema de porros)  Pollastre al forn amb patates 

fregides Fruita Verdura i  filet de sardina arrebossada 

 
Dimecres 21 Arròs amb tomàquet Lluç a l’andalusa  amb enciam Fruita Crema de pastanaga i ceba i hamburguesa 

de pollastre a la planxa 

 

 
 

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

 
 


