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MENÚ ESCOLAR. JUNY 2021 
 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 
  

1 2 3 4 5 6 

1r 
 

Mongeta verda amb 
patata 

Crema de verdures Cigrons amb xoriç Amanida d'arròs 
(palet de cranc, oli-
ves i pinya) 

  

2n 
 

Calamars a la ro-
mana amb amanida 
d'enciam i tomàquet 

Truita d'espinacs 
amb enciam i olives 

Pernilets de pollas-
tre amb daus de 
poma rostits 

Lluç al forn amb pi-
cada d'all i julivert i 
amanida de tomà-
quet i blat de moro 

  

  
Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps 

  

 
7 8 9 10 11 12 13 

1r Vichyssoise amb 
crostons de pa 

Llenties estofades Mongeta verda amb 
patata 

Espaguetis ECO a la 
carbonara 

Arròs amb salsa de 
tomàquet 

  

2n Truita de patata 
amb tomàquet natu-
ral i olives 

Llom a la planxa 
amb xips de verdu-
res 

Mandonguilles de 
vedella amb salsa de 
tomàquet 

Pit de pollastre al 
forn amb amanida 
d'enciam i pasta-
naga 

Salmó al forn amb 
amanida d'enciam i 
blat de moro 

  

 
Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt La Fageda Fruita del temps 

  

 
14 15 16 17 18 19 20 

1r Verdura tricolor Fideuà Llenties estofades Crema de carbassó 
amb formatget 

Arròs amb salsa de 
tomàquet i ou dur 

  

2n Raves de calamar 
arrebossades amb 
amanida d'enciam i 
pastanaga ratllada 

Hamburguesa vege-
tal amb amanida de 
tomàquet i olives 

Costella de porc Escalopí de vedella 
amb xampinyons 
saltejats 

Bacallà al forn amb 
picada d'all i julivert i 
amanida d'enciam i 
blat de moro 

  

 
Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps 

  

 
21 22 23 24 25 26 27 

1r Ensaladilla russa 
amb maionesa 

Macarrons amb 
salsa de tomàquet i 
formatge 

     

2n Gall dindi amb salsa 
de ceba i crema de 
llet 

Hamburguesa de 
vedella amb patates 
xips 

FESTA FESTA FESTA 
  

 
Fruita del temps Vaset de gelat 

     

 
28 29 30     

        

 FESTA FESTA FESTA     

        

 

  



 

 2 

MENÚ BRESSOL. JUNY 2021 
 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 
  

1 2 3 4 5 6 

1r 
 

Mongeta verda amb 
patata 

Crema de verdures Cigrons amb verdu-
res 

Arròs amb verdures 
  

2n 
 

Bacallà al forn amb 
amanida d'enciam i 
tomàquet 

Truita d'espinacs 
amb enciam i olives 

Pernilets de pollas-
tre amb daus de 
poma rostits 

Lluç al forn amb pi-
cada d'all i julivert i 
amanida de tomà-
quet i blat de moro 

  

  
Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps 

  

 
7 8 9 10 11 12 13 

1r Vichyssoise amb 
crostons de pa 

Llenties estofades Mongeta verda amb 
patata 

Espaguetis ECO sal-
tejats amb verdures 

Arròs amb salsa de 
tomàquet 

  

2n Truita de patata 
amb tomàquet natu-
ral i olives 

Llom a la planxa 
amb xips de verdu-
res 

Mandonguilles de 
vedella amb salsa de 
tomàquet 

Pit de pollastre al 
forn amb amanida 
d'enciam i pasta-
naga 

Bacallà al forn amb 
amanida d'enciam i 
blat de moro 

  

 
Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural La Fa-

geda 
Fruita del temps 

  

 
14 15 16 17 18 19 20 

1r Verdura tricolor Fideuà de verdures Llenties estofades Crema de carbassó 
amb formatget 

Arròs amb salsa de 
tomàquet i ou dur 

  

2n Lluç al forn amb 
amanida d'enciam i 
pastanaga ratllada 

Pit de pollastre a la 
planxa amb ama-
nida de tomàquet i 
olives 

Llom de porc amb 
salsa 

Escalopí de vedella 
amb xampinyons 
saltejats 

Bacallà al forn amb 
picada d'all i julivert i 
amanida d'enciam i 
blat de moro 

  

 
Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps 

  

 
21 22 23 24 25 26 27 

1r Ensaladilla russa 
amb maionesa 

Macarrons amb 
salsa de tomàquet i 
formatge 

Vichyssoise 
 

Cigrons saltejats 
amb ceba i pasta-
naga 

  

2n Gall dindi amb salsa 
de ceba i crema de 
llet 

Hamburguesa de 
vedella amb patates 
xips 

Bacallà al forn amb 
base de patata i 
ceba 

FESTA Truita de patata 
amb tomàquet natu-
ral i olives 

  

 
Fruita del temps Iogurt natural La Fa-

geda 
Fruita del temps 

 
Fruita del temps 

  

 
28 29 30   

  

1r Arròs amb salsa de 
tomàquet 

Mongeta verda amb 
patata 

Crema de verdures   
  

2n Lluç arrebossat amb 
amanida d'enciam i 
pastanaga 

Perniltes de pollas-
tre al forn amb ama-
nida d'enciam i blat 
de moro 

Llom a la planxa 
amb amanida d'en-
ciams variats 

  
  

 
Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural   
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MENÚ TRITURAT. JUNY 2021 
 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 
  

1 2 3 4 5 6 

1r 
 

Triturat de mongeta 
verda, patata i pas-
tanaga amb bacallà 

Triturat de pasta-
naga, patata i porro 
amb vedella 

Triturat de carbassa, 
pastanaga i ceba 
amb pollastre 

Triturat de carbassó, 
patata i pastanaga 
amb lluç 

  

  
Triturat de fruites Triturat de fruites Iogurt natural La Fa-

geda 
Triturat de fruites 

  

 
7 8 9 10 11 12 13 

1r Triturat de carbassó, 
patata i porro amb 
gall dindi 

Triturat de carbassa, 
patata i pastanaga 
amb lluç 

Triturat de ceba, pa-
tata i mongeta verda 
amb vedella 

Triturat de carbassó, 
pastanaga i porro 
amb pollastre 

Triturat de mongeta 
verda, patata i ceba 
amb bacallà 

  

 
Triturat de fruites Triturat de fruites Triturat de fruites Iogurt natural La Fa-

geda 
Triturat de fruites 

  

 
14 15 16 17 18 19 20 

1r Triturat de mongeta 
verda, pastanaga i 
patata amb lluç 

Triturat de carbassó, 
pastanaga i ceba 
amb pollastre 

Triturat de mongeta 
verda, patata i car-
bassó amb gall dindi 

Triturat de carbassó, 
pastanaga i porro 
amb vedella 

Triturat de carbassa, 
patata i pastanaga 
amb bacallà 

  

 
Triturat de fruites Triturat de fruites Triturat de fruites Iogurt natural La Fa-

geda 
Triturat de fruites 

  

 
21 22 23 24 25 26 27 

1r Triturat de mongeta 
verda, pastanaga i 
patata amb gall 
dindi 

Triturat de ceba, pa-
tata i mongeta verda 
amb vedella 

Triturat de porro, 
patata i pastanaga 
amb bacallà 

FESTA Triturat de carbassó, 
pastanaga i ceba 
amb pollastre 

  

 
Triturat de fruites Triturat de fruites Triturat de fruites 

 
Triturat de fruites 

  

 
28 29 30     

1r Triturat de mongeta, 
carbassa, pastanaga 
i patata amb lluç 

Triturat de mongeta 
verda, pastanaga i 
ceba amb pollastre 

Triturat de carbassa, 
patata i porro amb 
vedella 

    

 
Triturat de fruites Triturat de fruites Iogurt natural La Fa-

geda 
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MENÚ SENSE GLUTEN. JUNY 2021 
 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 
  

1 2 3 4 5 6 

1r 
 

Mongeta verda amb 
patata 

Crema de verdures Cigrons amb verdu-
res 

Amanida d'arròs 
(palet de cranc, oli-
ves i pinya) 

  

2n 
 

Calamars a la planxa 
amb amanida d'en-
ciam i tomàquet 

Truita d'espinacs 
amb enciam i olives 

Pernilets de pollas-
tre amb daus de 
poma rostits 

Lluç al forn amb pi-
cada d'all i julivert i 
amanida de tomà-
quet i blat de moro 

  

  
Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps 

  

 
7 8 9 10 11 12 13 

1r Vichyssoise amb 
crostons de pa 

Mongeta blanca es-
tofada 

Mongeta verda amb 
patata 

Espaguetis s/gluten 
saltejats amb verdu-
res 

Arròs amb salsa de 
tomàquet 

  

2n Truita de patata 
amb tomàquet natu-
ral i olives 

Llom a la planxa 
amb verdures al 
forn 

Mandonguilles de 
vedella s/gluten amb 
salsa de tomàquet 

Pit de pollastre al 
forn amb amanida 
d'enciam i pasta-
naga 

Salmó al forn amb 
amanida d'enciam i 
blat de moro 

  

 
Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt La Fageda Fruita del temps 

  

 
14 15 16 17 18 19 20 

1r Verdura tricolor Fideuà s/gluten Mongetes estofades Crema de carbassó 
amb formatget 

Arròs amb salsa de 
tomàquet i ou dur 

  

2n Lluç al forn amb 
amanida d'enciam i 
pastanaga ratllada 

Pit de pollastre a la 
planxa amb ama-
nida de tomàquet i 
olives 

Costella de porc Escalopí de vedella 
amb xampinyons 
saltejats 

Bacallà al forn amb 
picada d'all i julivert i 
amanida d'enciam i 
blat de moro 

  

 
Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps 

  

 
21 22 23 24 25 26 27 

1r Ensaladilla russa 
amb maionesa 

Macarrons s/gluten 
amb salsa de tomà-
quet i formatge 

     

2n Gall dindi amb salsa 
de ceba i crema de 
llet 

Hamburguesa s/glu-
ten de vedella amb 
patates xips 

FESTA FESTA FESTA 
  

 
Fruita del temps Vaset de gelat s/glu-

ten 

     

 
28 29 30     

        

 FESTA FESTA FESTA     
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MENÚ SENSE LACTOSA. JUNY 2021 
  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 
  

1 2 3 4 5 6 

1r 
 

Mongeta verda amb 
patata 

Crema de verdures 
(sense làctics) 

Cigrons amb verdu-
res 

Amanida d'arròs 
(palet de cranc, oli-
ves i pinya) 

  

2n 
 

Calamars a la ro-
mana amb amanida 
d'enciam i tomàquet 

Truita d'espinacs 
amb enciam i olives 

Pernilets de pollas-
tre amb daus de 
poma rostits 

Lluç al forn amb pi-
cada d'all i julivert i 
amanida de tomà-
quet i blat de moro 

  

  
Fruita del temps Fruita del temps Iogurt s/lactosa o de 

soja 
Fruita del temps 

  

 
7 8 9 10 11 12 13 

1r Vichyssoise amb 
crostons de pa 
(sense làctics) 

Llenties estofades Mongeta verda amb 
patata 

Espaguetis ECO sal-
tejats amb verdures 

Arròs amb salsa de 
tomàquet 

  

2n Truita de patata 
amb tomàquet natu-
ral i olives 

Llom a la planxa 
amb xips de verdu-
res 

Lluç amb salsa de 
tomàquet 

Pit de pollastre al 
forn amb amanida 
d'enciam i pasta-
naga 

Salmó al forn amb 
amanida d'enciam i 
blat de moro 

  

 
Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt s/lactosa o de 

soja 
Fruita del temps 

  

 
14 15 16 17 18 19 20 

1r Verdura tricolor Fideuà Llenties estofades Crema de carbassó 
(sense làctics) 

Arròs amb salsa de 
tomàquet i ou dur 

  

2n Raves de calamar 
arrebossades amb 
amanida d'enciam i 
pastanaga ratllada 

Pit de pollastre a la 
planxa amb ama-
nida de tomàquet i 
olives 

Costella de porc Truita de patata 
amb xampinyons 
saltejats 

Bacallà al forn amb 
picada d'all i julivert i 
amanida d'enciam i 
blat de moro 

  

 
Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt s/lactosa o de 

soja 
Fruita del temps 

  

 
21 22 23 24 25 26 27 

1r Ensaladilla russa 
sense maionesa 

Macarrons amb 
salsa de tomàquet 

     

2n Gall dindi amb salsa 
de ceba 

Pit de pollastre a la 
planxa amb patates 
xips 

FESTA FESTA FESTA 
  

 
Fruita del temps Làctic s/lactosa o de 

soja 

     

 
28 29 30     

        

 FESTA FESTA FESTA     

        

 

 


