
 

 

 

 

 

 

 

25 

Tallarines amb verdures    

Filet de rap romana i amanida  

Fruita i pa 

 

26 

Mongeta, patata i pastanaga  

Truita de formatge i amanida 

Làctic  i pa  

27 

Arròs amb salsa tomàquet  

Pit de pollastre a la planxa 

i patates al forn  

Fruita i pa  

28 

Mongetes estofades  

Filet de porc planxa i amanida  

Làctic i pa  

29 

Bledes a la catalana  

Lluç al forn amb verdures 

Fruita i pa 

2  

Macarrons a la bolonyesa 

Perca al forn amb verdures 

Fruita i pa 

3 

Mongeta, patata i pastanaga  

Truita de carabassó i amanida  

Làctic i pa  

 

4 

Arròs de verdures 

Croquetes de pernil amb 

amanida  

Fruita i pa 

5 

Crema de pèsols  

Fricandó a la jardinera   

Làctic  i pa   

6  

Espagueti a la carbonarà 

Cuixa de pollastre a la planxa i 

amanida   

Macedònia i pa  

9 

Minestra de verdures   

Abadejo amb samfaina    

Fruita i pa  

10  

Espaguetis napolitana 

Salsitxes de porc amb ceba i 

amanida  

Làctic i pa  

11 

Cigrons estofats  

Lluç a la romana amb 

amanida  

Préssec almívar i pa  

12  

Arròs a la milanesa   

Truita a la francesa i amanida  

Làctic i pa  

13  

Crema de carabassó 

Escalopa amb patates  

Fruita i pa  

16 

Amanida de pasta   

Rap a la planxa amb amanida  

Fruita i pa  

17 

Vichyssoise   

Rodó de pollastre amb suc  

Làctic i pa  

 

18 

Arròs 3 delícies  

Botifarra al forn i verdures  

Fruita i pa  

19 

Mongeta, patata i pastanaga  

Hamburguesa mixta i amanida  

Làctic  i pa  

20 

Llenties estofades  

Truita de patates i amanida  

Macedònia i pa  

23 

Ensaladilla russa  

Lluç al forn amb verdures  

Fruita i pa   

24  

Arròs a la Napolitana  

Salsitxes de porc planxa i 

amanida   

Làctic  i pa  

25  

Mongeta, patata i pastanaga  

al vapor 

Filet de rap a la planxa 

Pinya almívar i pa  

26 

Pèsols saltejats amb pernil  

Pollastre arrebossat i amanida  

Làctic  i pa  

27 

Espagueti a la carbonarà  

Hamburguesa mixta amb ceba 

Fruita i pa  

      Menú 

Juny-Juliol       


