
Menú Maig 2018 General 1

 Dimecres  2  Dijous  3  Divendres  4
8 8

LLenties amb patata (llenties, 
patata, ceba, pastanaga, tomà

Macarrons a la napolitana 
(Tomàquet, ceba, pebrot)

Verdura Coliflor gratinada (Coliflor, 
ceba, patata)

Cuixa de pollastre amb tomàquet 
provençal

Filet de lluç al forn amb enciam i 
espàrrecs

Llonganissa de porc amb enciam, 
tomàquet i pastanaga (Elaboració 

pròpia)

MADUIXA IOGURT PERA

 Dilluns  7  Dimarts  8  Dimecres  9  Dijous  10  Divendres  11
8 8

Sopa d'au amb clasquetes Crema de carbassó amb pa torrat Arròs amb tomàquet Verdura tres colors, mongeta, 
patata i pastanaga

Cigrons estofats (Cigrons, ceba, 
pebrot, tomàquet)

Pit de pollastre planxa amb enciam, 
tomàquet i panís

Ous farcits tonyina i patata 
acompanyat amb amanida i 

espàrrecs

Filet de llimanda al forn acompanyat  
amb carbassó emparcillat

Fricandó de vedella amb bolets Hamburguesa de peix blau amb 
enciam i tomàquet

PLÀTAN POMA PERA IOGURT KIWI

 Dilluns  14  Dimarts  15  Dimecres  16  Dijous  17
8 8

Pure de patata , bleda i porro Fesols amb salsa Fideua (ceba, tomàquet, calamarsó) Arròs tres delícies (arròs, truita, 
pernil dolç, pèsols)

Mandonguilles de porc i vedella amb 
tomàquet   (Elaboració pròpia)

Filet de lluç al forn amb enciam i 
tomàquet

Truita de carabassó i ceba amb 
amanida i olives

Pollastre al forn amb albergínia al 
forn

FESTA LOCAL

POMA PLÀTAN PERA IOGURT 

 Dilluns  21  Dimarts  22  Dimecres  23  Dijous  24  Divendres  25
8 8

Sopa de consomé amb pilota Espinacs amb beixamel gratinat Amanida d'arròs amb olives, panís, 
pernil doç i enciam

Crema de verdures amb rostes LLENTIES AMB SOBRESSADA

Barretes de lluç al forn amb enciam i 
panís

Hamburguesa de vedella amb  
patata al caliu (Elaboració pròpia)

Cuixa de pollastre amb tomàquet 
provençal

Truita de patata i ceba amb amanida CADERETA DE RAP AMB SÍPIA I 
PATATES

PERA KIWI POMA IOGURT MADUIXES

 Dilluns  28  Dimarts  29  Dimecres  30  Dijous  31
8 8

Ensaladilla russa, tonyina, patata, 
pastanaga, pèsols, maionesa

Macarrons amb tomàquet i beixamel 
gratinats

Crema de pastanaga Cigrons amb salsa

Rodó de gall d'indi rostit amb bolets Salmó amb enciam panís i 
pastanaga

Sant Jacob casolans al forn amb 
enciam i tomàquet (Elaboració 

pròpia)

Ales de pollastre al llimó amb 
enciam, pastanaga i olives

PERA PLÀTAN POMA IOGURT 



Menú Maig 2018 Sense carn 2

 Dimecres  2  Dijous  3  Divendres  4
8 8

LLenties amb patata (llenties, 
patata, ceba, pastanaga, tomà

Macarrons a la napolitana 
(Tomàquet, ceba, pebrot)

Verdura Coliflor gratinada (Coliflor, 
ceba, patata)

Tires de sèpia amb tomáquet 
provensal

Filet de lluç al forn amb enciam i 
espàrrecs

Truita de sanfaina amb tomàquet i 
pastanaga

MADUIXA IOGURT PERA

 Dilluns  7  Dimarts  8  Dimecres  9  Dijous  10  Divendres  11
8 8

Sopa vegetal amb clasqueta Crema de carbassó amb pa torrat Arròs amb tomàquet Verdura tres colors, mongeta, 
patata i pastanaga

Cigrons estofats (Cigrons, ceba, 
pebrot, tomàquet)

Lluç a la planxa amb enciam, 
tomàquets i panís

Ous farcits tonyina i patata 
acompanyat amb amanida i 

espàrrecs

Filet de llimanda al forn acompanyat  
amb carbassó emparcillat

Truita de xampinyons amb enciam Hamburguesa de peix blau amb 
enciam i tomàquet

PLÀTAN POMA PERA IOGURT KIWI

 Dilluns  14  Dimarts  15  Dimecres  16  Dijous  17
8 8

Pure de patata , bleda i porro Fesols amb salsa Fideua (ceba, tomàquet, calamarsó) Arròs dos delicies, truita i pèsols

Bunyolss de bacallà amb tomàquet Filet de lluç al forn amb enciam i 
tomàquet

Truita de carabassó i ceba amb 
amanida i olives

Salmó al forn amb albergínia FESTA LOCAL

POMA PLÀTAN PERA IOGURT 

 Dilluns  21  Dimarts  22  Dimecres  23  Dijous  24  Divendres  25
8 8

Sopa de peix amb galets Espinacs amb beixamel gratinat Amanida d'arròs amb olives, panís, 
enciam, pastanaga

Crema de verdures amb rostes LLENTIES AMB VERDURES

Barretes de lluç al forn amb enciam i 
panís

Hamburguesa d'alberginia i seitan 
amb patata al caliu

Llimanda al forn amb tomàquet 
provençal

Truita de patata i ceba amb amanida CADERETA DE RAP AMB SÍPIA I 
PATATES

PERA KIWI POMA IOGURT MADUIXES

 Dilluns  28  Dimarts  29  Dimecres  30  Dijous  31
8 8

Ensaladilla russa, tonyina, patata, 
pastanaga, pèsols, maionesa

Macarrons amb tomàquet i beixamel 
gratinats

Crema de pastanaga Cigrons amb salsa

Truita de carabassó amb bolets Salmó amb enciam panís i 
pastanaga

Barretes de lluç amb enciam i 
tomàquet

Lluçamb enciam, pastanaga i olives

PERA PLÀTAN POMA IOGURT 



Menú Maig 2018 Sense lactosa 3

 Dimecres  2  Dijous  3  Divendres  4
8 8

LLenties amb patata (llenties, 
patata, ceba, pastanaga, tomà

Macarrons a la napolitana 
(Tomàquet, ceba, pebrot)

Coliflor i patata

Cuixa de pollastre amb tomàquet 
provençal

Filet de lluç al forn amb enciam i 
espàrrecs

Llonganissa de porc amb enciam, 
tomàquet i pastanaga (Elaboració 

pròpia)

MADUIXA IOGURT PERA

 Dilluns  7  Dimarts  8  Dimecres  9  Dijous  10  Divendres  11
8 8

Sopa d'au amb clasquetes Crema de carbassó amb pa torrat 
(Sense lactosa)

Arròs amb tomàquet Verdura tres colors, mongeta, 
patata i pastanaga

Cigrons estofats (Cigrons, ceba, 
pebrot, tomàquet)

Pit de pollastre planxa amb enciam, 
tomàquet i panís

Ous farcits tonyina amb tomàquet i 
amanida i espàrrecs

Filet de llimanda al forn amb 
carbassó provensal

Fricandó de vedella amb bolets Salmó al forn i amanida

PLÀTAN POMA PERA IOGURT KIWI

 Dilluns  14  Dimarts  15  Dimecres  16  Dijous  17
8 8

Crema de patata, bleda i porro 
(Sense lactosa)

Fesols amb salsa Fideua (ceba, tomàquet, calamarsó) Arròs dos delícies (arròs, truita, 
pèsols)

Mandonguilles de porc i vedella amb 
tomàquet   (Elaboració pròpia)

Filet de lluç al forn amb enciam i 
tomàquet

Truita de carabassó i ceba amb 
amanida i olives

Pollastre al forn amb albergínia al 
forn

FESTA LOCAL

POMA PLÀTAN PERA IOGURT 

 Dilluns  21  Dimarts  22  Dimecres  23  Dijous  24  Divendres  25
8 8

Sopa de consomé amb pilota Espinacs amb patata Amanida d'arròs amb olives, panís, 
enciaam i pastanaga

Crema de verdures amb rostes 
(Sense lactosa)

LLENTIES AMB VERDURETES

Lluç al forn amb enciam i panís Hamburguesa de vedella amb  
patata al caliu (Elaboració pròpia)

Cuixa de pollastre amb tomàquet 
provençal

Truita de patata i ceba amb amanida CADERETA DE RAP AMB SÍPIA I 
PATATES

PERA KIWI POMA IOGURT MADUIXES

 Dilluns  28  Dimarts  29  Dimecres  30  Dijous  31
8 8

Ensaladilla russa, tonyina, patata, 
pastanaga, pèsols, maionesa

Macarrons amb tomàquet Crema de pastanaga (Sense lactosa) Cigrons amb salsa

Rodó de gall d'indi rostit amb bolets Salmó amb enciam panís i 
pastanaga

Pexuga de pollastre arrebossat, 
enciam i tomàquet

Ales de pollastre al llimó amb 
enciam, pastanaga i olives

PERA PLÀTAN POMA IOGURT 



Menú Maig 2018 Sense ou 4

 Dimecres  2  Dijous  3  Divendres  4
8 8

LLenties amb patata (llenties, 
patata, ceba, pastanaga, tomà

Macarrons a la napolitana 
(Tomàquet, ceba, pebrot)

Verdura Coliflor gratinada (Coliflor, 
ceba, patata)

Cuixa de pollastre amb tomàquet 
provençal

Filet de lluç al forn amb enciam i 
espàrrecs

Llonganissa de porc amb enciam, 
tomàquet i pastanaga (Elaboració 

pròpia)

MADUIXA IOGURT PERA

 Dilluns  7  Dimarts  8  Dimecres  9  Dijous  10  Divendres  11
8 8

Sopa d'au amb clasquetes Crema de carbassó amb pa torrat Arròs amb tomàquet Verdura tres colors, mongeta, 
patata i pastanaga

Cigrons estofats (Cigrons, ceba, 
pebrot, tomàquet)

Pit de pollastre planxa amb enciam, 
tomàquet i panís

Tomàquets farcits amb tonyina, 
gratinat amb enciam i espàrrecs

Filet de llimanda al forn acompanyat  
amb carbassó emparcillat

Fricandó de vedella amb bolets Salmó al forn amb amanida

PLÀTAN POMA PERA IOGURT KIWI

 Dilluns  14  Dimarts  15  Dimecres  16  Dijous  17
8 8

Pure de patata , bleda i porro Fesols amb salsa Espaguetis amb calamars (Sense 
ou)

Arròs dos delícies (arròs, pernil 
dolç, pèsols)

Mandonguilles de porc i vedella amb 
tomàquet (Sense ou)    (Elaboració 

pròpia)

Filet de lluç al forn amb enciam i 
tomàquet

Bacallà amb amanida Pollastre al forn amb albergínia al 
forn

FESTA LOCAL

POMA PLÀTAN PERA IOGURT 

 Dilluns  21  Dimarts  22  Dimecres  23  Dijous  24  Divendres  25
8 8

Sopa de consomé amb pilota (Sense 
ou)

Espinacs amb beixamel gratinat Amanida d'arròs amb olives, panís, 
pernil doç i enciam

Crema de verdures amb rostes LLENTIES AMB VERDURETES

Lluç al forn amb enciam i panís Hamburguesa de vedella amb  
patata al caliu (Sense ou)  

(Elaboració pròpia)

Cuixa de pollastre amb tomàquet 
provençal

Calamar a la planxa amb patata al 
caliu i enciam

CADERETA DE RAP AMB SÍPIA I 
PATATES

PERA KIWI POMA IOGURT MADUIXES

 Dilluns  28  Dimarts  29  Dimecres  30  Dijous  31
8 8

Ensaladilla russa, tonyina, patata, 
pastanaga, pèsols (sense ou)

Macarrons amb tomàquet i beixamel 
gratinats

Crema de pastanaga Cigrons amb salsa

Rodó de gall d'indi rostit amb bolets Salmó amb enciam panís i 
pastanaga

Sant Jacob casolans al forn amb 
enciam i tomàquet (Sense ou) 

(Elaboració pròpia)

Ales de pollastre al llimó amb 
enciam, pastanaga i olives

PERA PLÀTAN POMA IOGURT 



Menú Maig 2018 Sense porc 5

 Dimecres  2  Dijous  3  Divendres  4
8 8

LLenties amb patata (llenties, 
patata, ceba, pastanaga, tomà

Macarrons a la napolitana 
(Tomàquet, ceba, pebrot)

Verdura Coliflor gratinada (Coliflor, 
ceba, patata)

Cuixa de pollastre amb tomàquet 
provençal

Filet de lluç al forn amb enciam i 
espàrrecs

Hamburguesa de vedella, tomàquet i 
pastanaga (Elaboració pròpia)

MADUIXA IOGURT PERA

 Dilluns  7  Dimarts  8  Dimecres  9  Dijous  10  Divendres  11
8 8

Sopa d'au amb clasquetes Crema de carbassó amb pa torrat Arròs amb tomàquet Verdura tres colors, mongeta, 
patata i pastanaga

Cigrons estofats (Cigrons, ceba, 
pebrot, tomàquet)

Pit de pollastre planxa amb enciam, 
tomàquet i panís

Ous farcits tonyina i patata 
acompanyat amb amanida i 

espàrrecs

Filet de llimanda al forn acompanyat  
amb carbassó emparcillat

Fricandó de vedella amb bolets Hamburguesa de peix blau amb 
enciam i tomàquet

PLÀTAN POMA PERA IOGURT KIWI

 Dilluns  14  Dimarts  15  Dimecres  16  Dijous  17
8 8

Pure de patata , bleda i porro Fesols amb salsa Fideua (ceba, tomàquet, calamarsó) Arròs dos delícies (arròs, truita,  
pèsols)

Mandonguilles de  vedella amb 
tomàquet   (Elaboració pròpia)

Filet de lluç al forn amb enciam i 
tomàquet

Truita de carabassó i ceba amb 
amanida i olives

Pollastre al forn amb albergínia al 
forn

FESTA LOCAL

POMA PLÀTAN PERA IOGURT 

 Dilluns  21  Dimarts  22  Dimecres  23  Dijous  24  Divendres  25
8 8

Sopa de consomé (Sense porc) Espinacs amb beixamel gratinat Amanida d'arròs amb olives, panís, 
enciam i pastanaga

Crema de verdures amb rostes LLENTIES AMB VERDURETES

Barretes de lluç al forn amb enciam i 
panís

Hamburguesa de vedella amb  
patata al caliu (Elaboració pròpia)

Cuixa de pollastre amb tomàquet 
provençal

Truita de patata i ceba amb amanida CADERETA DE RAP AMB SÍPIA I 
PATATES

PERA KIWI POMA IOGURT MADUIXES

 Dilluns  28  Dimarts  29  Dimecres  30  Dijous  31
8 8

Ensaladilla russa, tonyina, patata, 
pastanaga, pèsols, maionesa

Macarrons amb tomàquet i beixamel 
gratinats

Crema de pastanaga Cigrons amb salsa

Rodó de gall d'indi rostit amb bolets Salmó amb enciam panís i 
pastanaga

Pollastre arrebossat amb eenciam i 
tomàquet

Ales de pollastre al llimó amb 
enciam, pastanaga i olives

PERA PLÀTAN POMA IOGURT 



Menú Maig 2018 Celiac 6

 Dimecres  2  Dijous  3  Divendres  4
8 8

LLenties amb patata (llenties, 
patata, ceba, pastanaga, tomà

Macarrons a la napolitana 
(Tomàquet, ceba, pebrot) 

Coliflor gratinada

(Especial celiac) (Especial celiac)

Cuixa de pollastre amb tomàquet 
provençal

Filet de lluç al forn amb enciam i 
espàrrecs

Llonganissa de porc amb enciam, 
tomàquet i pastanaga (Elaboració 

pròpia)

MADUIXA IOGURT PERA

 Dilluns  7  Dimarts  8  Dimecres  9  Dijous  10  Divendres  11
8 8

Sopa d'au amb fideus Crema de carbassó amb pa torrat Arròs amb tomàquet Verdura tres colors, mongeta, 
patata i pastanaga

Cigrons estofats (Cigrons, ceba, 
pebrot, tomàquet)

(Especial celiac) (Especial celiac)

Pit de pollastre planxa amb enciam, 
tomàquet i panís

Ous farcits tonyina i patata 
acompanyat amb amanida i 

espàrrecs

Filet de llimanda al forn amb 
carabassó provensal

Fricandó de vedella amb bolets Salmó al forn amb amanida

(Especial celiac) (Especial celiac) (Especial celiac)

PLÀTAN POMA PERA IOGURT KIWI

 Dilluns  14  Dimarts  15  Dimecres  16  Dijous  17
8 8

Pure de patata , bleda i porro Fesols amb salsa Espaguetis amb calamarço Arròs tres delícies (arròs, truita, 
pernil dolç, pèsols)

(Especial celiac)
Mandonguilles de porc i vedella amb 

tomàquet   (Elaboració pròpia)
Filet de lluç al forn amb enciam i 

tomàquet
Truita de carabassó i ceba amb 

amanida i olives
Pollastre al forn amb albergínia al 

forn
FESTA LOCAL

(Especial celiac)

POMA PLÀTAN PERA IOGURT 

 Dilluns  21  Dimarts  22  Dimecres  23  Dijous  24  Divendres  25
8 8

Sopa de consomé amb pilota Espinacs amb beixamel gratinat Amanida d'arròs amb olives, panís,  
pernil doç i enciam

Crema de verdures amb rostes LLENTIES AMB verduretes

(Especial celiac) (Especial celiac) (Especial celiac)

Lluç al forn amb enciam i panís Hamburguesa de vedella amb  
patata al caliu (Elaboració pròpia)

Cuixa de pollastre amb tomàquet 
provençal

Truita de patata i ceba amb amanida CADERETA DE RAP AMB SÍPIA I 
PATATES

(Especial celiac) (Especial celiac)

PERA KIWI POMA IOGURT MADUIXES

 Dilluns  28  Dimarts  29  Dimecres  30  Dijous  31
8 8

Ensaladilla russa, tonyina, patata, 
pastanaga, pèsols, maionesa

Macarrons amb tomàquet i beixamel 
gratinats

Crema de pastanaga Cigrons amb salsa

(Especial celiac)

Rodó de gall d'indi rostit amb bolets Salmó amb enciam panís i 
pastanaga

Sant Jacob casolans al forn amb 
enciam i tomàquet (Elaboració 

pròpia)

Ales de pollastre al llimó amb 
enciam, pastanaga i olives

(Especial celiac)

PERA PLÀTAN POMA IOGURT 


