
 

 

 
 

 
 

 

JUNY 
 

 

 

 
  

 Mongetes tendres 
amb ou dur 

 

Hamburguesa 
i amanida de tomàquet 

Fruita del temps 

Amanida de llenties 
 

Filet de lluç a la planxa 
i amanida 

 
Iogurt 

Gaspatxo amb 
crostons de pa 

i pernil 
Llom i patates 

fregides 
Gelat 

Amanida de patates 
 

Nuggets de pollastre 
amb quètxup 

 
Fruita 

JULIOL 

     

Truita de patates 
i cena amb amanida 
Daus de Pollastre 

amb allada 
Fruita del temps 

Cuscús 
amb verdures 
Calamars a 

l’andalusa i amanida 
Gelat 

Ensaladilla russa 

Mandonguilles 
amb tomàquet 

Iogurt 

Arròs a la cassola 
amb salsitxa i costella 

Filet de lluç a la 
planxa i amanida 
Fruita del temps 

Amanida de 
mongetes blanques 
Pit indiot a la planxa 

i amanida 
Fruita del temps 

 

    
 

 

Crema de carbassó 
i crostons de pa 
San Jacobo 
i amanida 

Fruita del temps 

Pèsols amb patates 

Barretes de lluç 
i amanida 

Fruita del temps 

Arròs blanc amb 
tomàquet I ou dur 
Ous ferrats amb 
patates fregides 

Gelat 

PICNIC: 
Amanida de patates 
Pollastre arrebossat 

i xips 
Fruita del temps 

Meló amb pernil 
Hamburguesa de 
vedella amb crema 

de xampinyons 
Fruita del temps 

. 

    
 

 

Amanida de pasta 

Salsitxes i amanida 

Fruita del temps 

Pa amb tomàquet 
i pernil 

Figuretes de peix 
amb quètxup 

Fruita del temps 

Mongetes tendres 
amb pernil 

Escalopa de vedella 
i amanida 

Gelat 

Amanida d’arròs 
 

Pollastre amb salsa 
de tomàquet 

Iogurt 

Espaguetis 
amb verdures 

Truita a la francesa 
i amanida 

Fruita del temps 
 

 

    
 

 

Macarrons amb tonyina 

Salsitxes i amanida 
 

Fruita del temps 

Amanida de patates 

Llom i amanida 

Gerlat 

Cuscús de verdures 
Raves de calamar 

i amanida 
 

Calipo 

COL NIES 

*Cal portar l’esmorzar i el dinar     

per al dijous 26. 
Els menús poden variar segons l’oferta de productes al mercat 

 

*DIJOUS 12: SORTIDA de matí fins a les 15 h. podeu demanar el menú del picnic a secretaria AMB DOS DIES D’ANTEL.LACIÓ 



ELS NOSTRES 
INGREDIENTS 

 

 AMANIDA DE LLENTIES: llenties, pebrot, ceba, tomàquet i pastanaga. 
 

 GASPATXO: elaborat amb tomàquet, pebrot verd o vermell, ceba, all, molla de pa sec, 

oli d’oliva i vinagre. 
 

 

 AMANIDA DE PATATES: patates, tomàquet, ou dur i oli d’oliva. 
 

 AMANIDA DE PASTA: pasta, ou dur, tonyina i maionesa. 
 

 AMANIDA D’ARRÒS: arròs, surimi i olives. 
 

 CUSCÚS DE VERDURES: elaborat amb sèmola de blat, ceba, tomàquet, pebrot vermell, 

pastanaga, carbassó, pebre, sal, oli d’oliva i brou de verdures. 
 
 

 CREMA DE CARBASSÓ: amb patata, ceba i carbassó. 
 
 

 ENSALADILLA RUSSA: patata, pèsols, pastanaga, ou dur,maionesa i olives. 
 
 

 ARRÒS A LA CASSOLA AMB COSTELLA: sofregit amb ceba, tomàquet, all, pebrot verd o 

vermell i costella. 

 

 ESPAGUETIS AMB VERDURES: espaguetis amb pastanaga, carbassó i ceba. 
 

 AMANIDA VERDA: pot incloure →enciam iceberg, romana, canonges, ruca, blat de 

moro, tomàquet rodó, de tipus pera, cirerol -xerry-,. api, remolatxa, pastanaga, 

cogombre, olives... 


