
Juny 2018 General 1

 Divendres  1
8

Paella d'arròs de  peix (ceba, pebrot, 
tomàquet, gamba, calamar)

Truita de carabassó i ceba amb 
amanida i olives

ALBERCOC

 Dilluns  4  Dimarts  5  Dimecres  6  Dijous  7  Divendres  8
8 8

Sopa d'au amb clasquetes Menestra amb pèsols, patata, 
pastanaga i mongeta

Arròs amb verdures Fesols (mongeta blanca) amb all, 
julivert

Crema de carbassó (Patata, 
carabassó i ceba)

Filet de lluç al forn amb enciam i 
espàrrecs

Mandonguilles de porc i vedella amb 
tomàquet   (Elaboració pròpia)

Salmó al forn amb ceba 
caramelitzada

Truita d'espinacs amb enciam, panís 
i olives

Pollastre al forn amb patata al caliu i 
amanida

PLÀTAN POMA MELÓ IOGURT ALBERCOC

 Dilluns  11  Dimarts  12  Dimecres  13  Dijous  14  Divendres  15
8 8

Amanida freda de mongeta i patata 
(olives, Tomàquet, pernil dolç, 

mongeta i patata)

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

Crema de porro, patata i ceba Espirals a la napolitana Arròs tres delícies (arròs, truita, 
pernil dolç, pèsols)

Ous farcits de tonyina gratinats amb 
beixamel, amb enciam i espàrrecs

Tires de sípia amb amanida Fricandó de vedella amb bolets Pit de pollastre planxa amb enciam, 
tomàquet i panís

Hamburguesa de peix blau, amb 
albergínia 

POMA PLÀTAN MELÓ IOGURT PERA

 Dilluns  18  Dimarts  19  Dimecres  20  Dijous  21  Divendres  22
8 8

Cigrons a la catalana i daus de 
patata

Pure de patata , bleda i porro Arròs amb tomàquet Verdura tres colors, mongeta, 
patata i pastanaga

MELÓ AMB PERNIL

Ales de pollastre al llimó amb 
enciam, pastanaga i olives

Rodó de gall d'indi amb daus de 
patata

Truita de xampinyons amb enciam i 
espàrrecs

Barretes de lluç arrebossades amb 
tomàquet parcillada

CANELONS DE CARN I AMANIDA 
(Elaboració própia)

PERA KIWI SINDRIA IOGURT MADUIXES



Juny 2018 SENSE CARN 2

 Divendres  1
8

Paella d'arròs de  peix (ceba, pebrot, 
tomàquet, gamba, calamar)

Truita de carabassó i ceba amb 
amanida i olives

ALBERCOC

 Dilluns  4  Dimarts  5  Dimecres  6  Dijous  7  Divendres  8
8 8

Sopa de verdures amb clasqueta Menestra amb pèsols, patata, 
pastanaga i mongeta

Arròs amb verdures Fesols (mongeta blanca) amb all, 
julivert

Crema de carbassó (Patata, 
carabassó i ceba)

Filet de lluç al forn amb enciam i 
espàrrecs

Bunyols de bacallà amb tonàquet Salmó al forn amb ceba 
caramelitzada

Truita d'espinacs amb enciam, panís 
i olives

Llimanda al forn amb patata caliu i 
amanida

PLÀTAN POMA MELÓ IOGURT KIWI

 Dilluns  11  Dimarts  12  Dimecres  13  Dijous  14  Divendres  15
8 8

Amanida, mongeta, patata, 
tomàquet i olives

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

Crema de porro, patata i ceba Espirals a la napolitana Arròs dos delícies (arròs, truita i 
pèsols)

Ous farcits de tonyina gratinats amb 
beixamel, amb enciam i espàrrecs

Tires de sípia amb amanida Truita amb bolets Lluç al forn amb enciam, tomàquet i 
panís

Hamburguesa de peix blau, amb 
albergínia 

POMA PLÀTAN MELÓ IOGURT PERA

 Dilluns  18  Dimarts  19  Dimecres  20  Dijous  21  Divendres  22
8 8

Cigrons a la catalana i daus de 
patata

Pure de patata , bleda i porro Arròs amb tomàquet Verdura tres colors, mongeta, 
patata i pastanaga

MELÓ AMB FORMATGE

Truita de carabassó i ceva, amb 
enciam, pastanagaa i olives

Bacallà a la planxa amb daus de 
patata

Truita de xampinyons amb enciam i 
espàrrecs

Barretes de lluç arrebossades amb 
tomàquet parcillada

Canalons d'espinacs i amanida

PERA KIWI SINDRIA IOGURT MADUIXES



Juny 2018 SENSE LACTOSA 3

 Divendres  1
8

Paella d'arròs de  peix (ceba, pebrot, 
tomàquet, gamba, calamar)

Truita de carabassó i ceba amb 
amanida i olives

ALBERCOC

 Dilluns  4  Dimarts  5  Dimecres  6  Dijous  7  Divendres  8
8 8

Sopa d'au amb clasquetes Menestra amb pèsols, patata, 
pastanaga i mongeta

Arròs amb verdures Fesols (mongeta blanca) amb all, 
julivert

Crema de carbassó (Patata, 
carabassó i ceba) SENSE LÀCTIC

Filet de lluç al forn amb enciam i 
espàrrecs

Mandonguilles de porc i vedella amb 
tomàquet   (Elaboració pròpia)

Salmó al forn amb ceba 
caramelitzada

Truita d'espinacs amb enciam, panís 
i olives

Pollastre al forn amb patata al caliu i 
amanida

PLÀTAN POMA MELÓ IOGURT KIWI

 Dilluns  11  Dimarts  12  Dimecres  13  Dijous  14  Divendres  15
8 8

Amanida freda de mongeta i patata 
tomàquet i olives

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

Crema de porro, patata i ceba 
SENSE LÀCTIC

Espirals a la napolitana Arròs dos delícies (arròs, truita, 
pèsols)

Ous farcits de tonyina amb salsa de 
tomàquet, amb enciam i espàrrecs

Calamar a la planxa amb amanida Fricandó de vedella amb bolets Pit de pollastre planxa amb enciam, 
tomàquet i panís

Salmó al forn amb albegínia

POMA PLÀTAN PERA IOGURT PERA

 Dilluns  18  Dimarts  19  Dimecres  20  Dijous  21  Divendres  22
8 8

Cigrons a la catalana i daus de 
patata

Pure de patata , bleda i porro SENSE 
LACTOSA

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

MELÓ AMB PERNIL

Ales de pollastre al llimó amb 
enciam, pastanaga i olives

Rodó de gall d'indi amb daus de 
patata

Truita de xampinyons amb enciam i 
espàrrecs

Lluç arrebossat amb tomàquet 
provensal (Elaboració própia)

CANELONS DE CARN I TOMÀQUET I 
AMB AMANIDA (Elaboració própia)

PERA KIWI SINDRIA IOGURT MADUIXES



Juny 2018 SENSE OU 4

 Divendres  1
8

Paella d'arròs de  peix (ceba, pebrot, 
tomàquet, gamba, calamar)

Bacallà amb enciam i olives

ALBERCOC

 Dilluns  4  Dimarts  5  Dimecres  6  Dijous  7  Divendres  8
8 8

Sopa d'au amb clasquetes Menestra amb pèsols, patata, 
pastanaga i mongeta

Arròs amb verdures Fesols (mongeta blanca) amb all, 
julivert

Crema de carbassó (Patata, 
carabassó i ceba)

Filet de lluç al forn amb enciam i 
espàrrecs

Mandonguilles de porc i vedella amb 
tomàquet   (Elaboració pròpia) 

SENSE OU

Salmó al forn amb ceba 
caramelitzada

Filet de llimanda al forn, enciam, 
panís i olives

Pollastre al forn amb patata al caliu i 
amanida

PLÀTAN POMA MELÓ IOGURT KIWI

 Dilluns  11  Dimarts  12  Dimecres  13  Dijous  14  Divendres  15
8 8

Amanida freda de mongeta i patata 
(olives, Tomàquet, pernil dolç, 

mongeta i patata)

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

Crema de porro, patata i ceba Espirals a la napolitana Arròs dos delícies (arròs, pernil 
dolç, pèsols)

Tomàquets farcits de tonyina amb 
enciam i espàrrecs

Calamer a la planxa amb amanida Fricandó de vedella amb bolets Pit de pollastre planxa amb enciam, 
tomàquet i panís

Salmó al forn amb albegínia

POMA PLÀTAN MELÓ IOGURT PERA

 Dilluns  18  Dimarts  19  Dimecres  20  Dijous  21  Divendres  22
8 8

Cigrons a la catalana i daus de 
patata

Pure de patata , bleda i porro Arròs amb tomàquet Verdura tres colors, mongeta, 
patata i pastanaga

MELÓ AMB PERNIL

Ales de pollastre al llimó amb 
enciam, pastanaga i olives

Rodó de gall d'indi amb daus de 
patata

Pexuga de pollastre a la planxa amb 
xampinyons, enciam i espàrrecs

Filet de lluç arrebossat amb 
tomàquet provensal SENSE OU 

(ELABORACIÓ PRÓPIA)

CANELONS DE CARN I AMANIDA 
(Elaboració própia) SENSE OU

PERA KIWI SINDRIA IOGURT MADUIXES



Juny 2018 SENSE PORC 5

 Divendres  1
8

Paella d'arròs de  peix (ceba, pebrot, 
tomàquet, gamba, calamar)

Truita de carabassó i ceba amb 
amanida i olives

ALBERCOC

 Dilluns  4  Dimarts  5  Dimecres  6  Dijous  7  Divendres  8
8 8

Sopa d'au amb fideus Menestra amb pèsols, patata, 
pastanaga i mongeta

Arròs amb verdures Fesols (mongeta blanca) amb all, 
julivert

Crema de carbassó (Patata, 
carabassó i ceba)

Filet de lluç al forn amb enciam i 
espàrrecs

Mandonguilles de vedella amb 
tomàquet   (Elaboració pròpia)

Salmó al forn amb ceba 
caramelitzada

Truita d'espinacs amb enciam, panís 
i olives

Pollastre al forn amb patata al caliu i 
amanida

PLÀTAN POMA MELÓ IOGURT KIWI

 Dilluns  11  Dimarts  12  Dimecres  13  Dijous  14  Divendres  15
8 8

Amanida freda de mongeta i patata  
amanida iolives

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

Crema de porro, patata i ceba Espirals a la napolitana Arròs dos delícies (arròs, pèsols i 
truita)

Ous farcits de tonyina gratinats amb 
beixamel, amb enciam i espàrrecs

Tires de sípia amb amanida Fricandó de vedella amb bolets Pit de pollastre planxa amb enciam, 
tomàquet i panís

Hamburguesa de peix blau, amb 
albergínia 

POMA PLÀTAN MELÓ IOGURT PERA

 Dilluns  18  Dimarts  19  Dimecres  20  Dijous  21  Divendres  22
8 8

Cigrons a la catalana i daus de 
patata

Pure de patata , bleda i porro Arròs amb tomàquet Verdura tres colors, mongeta, 
patata i pastanaga

MELÓ AMB FORMATGE

Ales de pollastre al llimó amb 
enciam, pastanaga i olives

Rodó de gall d'indi amb daus de 
patata

Truita de xampinyons amb enciam i 
espàrrecs

Barretes de lluç arrebossades amb 
tomàquet parcillada

CANELONS D'ESPINACS I AMANIDA 
(Elaboració própia)

PERA KIWI SINDRIA IOGURT MADUIXES



Juny 2018 CELIAC 6

 Divendres  1
8

Paella d'arròs de  peix (ceba, pebrot, 
tomàquet, gamba, calamar)

Truita de carabassó i ceba amb 
amanida i olives

ALBERCOC

 Dilluns  4  Dimarts  5  Dimecres  6  Dijous  7  Divendres  8
8 8

Sopa d'au amb fideus (ESPECIAL 
CELIACS)

Menestra amb pèsols, patata, 
pastanaga i mongeta

Arròs amb verdures Fesols (mongeta blanca) amb all, 
julivert

Crema de carbassó (Patata, 
carabassó i ceba)

Filet de lluç al forn amb enciam i 
espàrrecs

Mandonguilles de porc i vedella amb 
tomàquet   (Elaboració pròpia) 

ESPECIAL CELIACS

Salmó al forn amb ceba 
caramelitzada

Truita d'espinacs amb enciam, panís 
i olives

Pollastre al forn amb patata al caliu i 
amanida

PLÀTAN POMA MELÓ IOGURT KIWI

 Dilluns  11  Dimarts  12  Dimecres  13  Dijous  14  Divendres  15
8 8

Amanida freda de mongeta i patata 
(olives, Tomàquet, pernil dolç, 

mongeta i patata)

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

Crema de porro, patata i ceba Espirals a la napolitana ESPECIAL 
CELIACS

Arròs tres delícies (arròs, truita, 
pernil dolç, pèsols)

Ous farcits de tonyina gratinats amb 
beixamel, amb enciam i espàrrecs                            

ESPECIAL CELIACS

Calamar a la planxa amb amanida Fricandó de vedella amb bolets 
ESPECIAL CELIACS

Pit de pollastre planxa amb enciam, 
tomàquet i panís

Salmó al forn amb albergínia

POMA PLÀTAN MELÓ IOGURT PERA

 Dilluns  18  Dimarts  19  Dimecres  20  Dijous  21  Divendres  22
8 8

Cigrons a la catalana i daus de 
patata

Pure de patata , bleda i porro Arròs amb tomàquet Verdura tres colors, mongeta, 
patata i pastanaga

MELÓ AMB PERNIL

Ales de pollastre al llimó amb 
enciam, pastanaga i olives

Rodó de gall d'indi amb daus de 
patata

Truita de xampinyons amb enciam i 
espàrrecs

Lluç al forn arrebossat (Elaboració 
pròpia) ESPECIAL CELIACS

LASSAGNA DE CARN (ESPECIAL 
CECLIACS)  ELABORACIÓ PRÒPIA

PERA KIWI SINDRIA IOGURT MADUIXES


