
Dilluns DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JUNY/JULIOL 2019 
dimarts
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Menú casal d’estiu

Puré de carbassó
Gall d’indi amb salsa de 

pastanaga i all porro
Fruita

Amanida de cigrons, 
tomàquet, tonyina, ou dur i 

olives
Truita de york 

Amanida
Fruita

Minestra de verdures
Vedella amb salsa de 

xampinyons 
Fruita

Espirals amb tomàquet i 
formatge

Halibut fregit
Amanida

Fruita

Crema de patata, pastanaga i 
ceba

Pollastre al forn
Amanida

Fruita

Amanida iceberg amb 
tomàquet, blat de moro i 

cavalla
Arròs amb marisc, calamars, 

gambes i musclos
Iogurt

Patates amb pèsols i pernil
Escalopa de pollastre 

Amanida 
Fruita

Arròs saltejat amb gambetes
Salstitxes al forn

Amanida
Fruita

Amanida de pasta
Truita francesa

Amanida
Fruita

Amanida de patata amb 
vinagreta d’ou i pinyons

Gall d’indi amb salsa jardinera
Iogurt

Sopa d’arròs vegetal
Llom amb ametlles

Amanida
Fruita

15

Amanida d’enciam, 
pastanaga, remolatxa i ou dur

Estofat de sèpia i musclos
Iogurt

Mongeta blanca al forn
Bacallà amb tomàquet al forn

Fruita

Macarrons amb crema de 
xampinyons

Truita de patates
Amanida

Fruita

25 26 27
Arròs amb tomàquet
Truita de formatge

Amanida
Fruita

Amanida d’iceberg, tomàquet, 
olives i tonyina

Macarrons amb vedella, 
salsitxes i pernil

Iogurt

Llenties vegetals
Filet de lluç al forn

Amanida
Fruita

Llenties vegetals
Lluç al forn amb salsa de 

tomàquet
Fruita

Iceberg, tomàquet, olives, 
pernil dolç i formatge

Pollastre rostit amb patata 
panadera

Fruita

Pasta sense gluten
Halibut a la planxa

Pasta sense glutenPollastre a 
la planxa

Pasta sense gluten Pollastre a 
la planxa

Macarrons amb tonyina

Truita de formatge

Truita de tonyina

Opció sense gluten Opció halal (resta de carns 
aptes per a infants musulmans)

Truita de formatge

Patates amb pèsols 
(sense pernil)

Amanida amb
tonyina

Aquest menú s’elbora amb oli d’oliva i elements de proximitat. Els làctics són produïts per la Fageda. Els llegums, arròs i pasta són de 
producció ecològica certificada. Utilitzem hortalisses, fruites i verdures de proximitat. Incorporem peix fresc al nostres menús segons 

captura. Els nostres menús estan supervisats per una dietista i nutriocionista de l’Ajuntament. 
Corresponen a les recomanacions de la Generalitat de Catalunya per a una alimentació saludable a l’etapa escolar. 



Menú casal d’estiu

Dilluns DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Juliol/AGOST 2019 
dimarts

2

Menú casal d’estiu

Puré de verdures
Gall d’indi amb salsa 

jardinera
Fruita

29 30 31 1
Arròs amb tomàquet

Truita francesa
Amanida

Fruita

Patata amb mongeta verda
Pollastre a la planxa

Amanida
Fruita

Llenties vegetals
Halibut al forn 

Amanida
Fruita

Iceberg, tomàquet, olives i
tonyina

Macarrons amb vedella, 
salsitxes i perniI

Iogurt

Macarrons amb tonyina

Ensaladilla russa
Escalopa de pollastre

Amanida 
Iogurt

22
Amanida d’arròs, pèsols, blat 

de moro i tonyina
Truita de formatge

Amanida
Fruita

23
Col·liflor amb patates

Estofat de gall d’indi amb 
verdures (pèsols, all porro i 

pastanaga)
Fruita

24
Cigrons amb tomàquet i ou 

dur
Salmó al forn

Amanida
Fruita

25 26
Amanida de pasta

(cranc, fruits secs i our dur)
Carn rostida al forn amb 

pastanaga
Fruita

Pasta sense gluten Peix a la planxa

Aquest menú s’elbora amb oli d’oliva i elements de proximitat. Els làctics són produïts per la Fageda. Els llegums, arròs i pasta són de 
producció ecològica certificada. Utilitzem hortalisses, fruites i verdures de proximitat. Incorporem peix fresc al nostres menús segons 

captura. Els nostres menús estan supervisats per una dietista i nutriocionista de l’Ajuntament. 
Corresponen a les recomanacions de la Generalitat de Catalunya per a una alimentació saludable a l’etapa escolar. 

Opció sense gluten Opció halal (resta de carns 
aptes per a infants musulmans)

BON ESTIU!!


