
                                                                            MENÚ D' ESTIU CURS 2016/2017

1ª setmana 2ª setmana 3ª setmana 4ª setmana

Dilluns Arròs amb salsa  tomàquet
Botifarra al forn amb albergínia

Fruita

Llenties estofades
Truita de patates amb amanida (enciam, 
cogombre, pastanaga i blat de moro)

Fruita

Vichyssoise (porros, patata i nata 
líquida)
Cuixetes de pollastre al forn (amb ceba, 
pastanaga i panses) amb amanida 
(enciam i blat de moro)
Fruita

Crema de verdures (carbassa, 
pastanaga, ceba, patata i nata líquida)
Truita de patates amb amanida 
(enciam, pastanaga, cogombre i blat de
moro)
Fruita

Dimarts Mongeta tendra amb patates
Estofat de vedella (amb verdures)

Fruita

Crema de verdures (carbassó, ceba, 
patata i nata líquida)
Pollastre “al ajillo”amb patates fregides

Fruita

Pèsols saltejats amb ceba 
“San jacobos” amb amanida (enciam, 
cogombre i pastanaga)

Fruita

Mongetes estofades
Caella  amb salsa de ceba

Fruita

Dimecres Cigrons estofats
Truita de carbassó amb enciam i 
pastanaga

Fruita

Bròquil amb patates
Mandonguilles (carn vedella i porc) amb
salsa (ceba i pebrots)

Fruita

Patates camperes: oliva,
tonyina , tomàquet i ou dur
Lluç  arrebossat amb albergínia

Fruita

Coliflor amb patates
Pit de pollastre a la planxa i samfaina 
(ceba, pebrots, carbassó, albergínia i 
tomàquet)
Fruita

Dijous Ensalada russa (verdures, patata, 
tonyina, ou dur i olives)
Llom a la planxa amb amanida de 
tomàquet
Fruita

Fideuà
Salsitxes amb amanida (enciam, 
pastanaga i cogombre)

Fruita

Paella
Gall d'indi a la planxa amb xampinyons

Fruita

Arròs amb verdures (ceba, pebrots, 
carbassó, albergínia i pèsols)
Bunyols de bacallà amb amanida 
(enciam i pastanaga)
Fruita

Divendres Espaguetis amb tomàquet
Halibut  al forn amb amanida 
(enciam, cogombre, pastanaga i 
tomàquet)

Iogurt

Amanida de d'arròs (arròs, palets de 
cranc, blat moro, tomàquet i olives)
Tonyina amb salsa de tomàquet 

Natilles

Macarrons a la bolonyesa (sofregit de 
carn de porc, ceba i tomàquet)
Ou dur amb enciam i cogombre

Iogurt

Amanida de pasta (espirals, tonyina, 
pastanaga, blat de moro i olives 
negres)
Hamburguesa pollastre  amb amanida 
de tomàquet
Iogurt

Setembre  16 Del 12 al 16 Del 19 al 23 Del 26 al 30

Octubre   16 Del 3 al 7 Del 10 al 14 Del 17 al 21 Del 24 al 28

Maig       17 Del 2 al 5 Del 8 al 12 Del 16 al 19 Del 22 al 26

Juny        17 Del 29 maig al 2 juny Del 5 al 9 Del 12 al 16 Del 19 al 21

Làctic de “ LA FAGEDA”                                 Per raons de mercat, puntualment hi pot haver algun canvi en el menú
Fruita variada de temporada (plàtan, préssec, maduixes, síndria i meló)                            
Dimecres  pa integral                                                         


