
 

 

  
     
  
  

                                                   MENÚS PRIMAVERA ESTIU NADONS 
 
 
 
 
  

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
 

Puré de patata i poma amb peix i oli 
d’oliva 

 

 
Pastanaga, mongeta i carbassó amb 

gall d’indi 

 
Mongeta, ceba i patata amb vedella 

tendre 

 
Crema de porros, patata i brou de 
pollastre amb pollastre a la planxa 

 
Crema anglesa de pastanaga, carbassa i 

patata amb peix a la planxa 

Plàtan, pera i galetes o cereals 
 

Caprici grec: iogurt amb cereals i fruita Plàtan, pera i poma amb cereals Taronja, plàtan i poma amb cereals Poma, síndria i plàtan amb cereals 

 
Crema poma, patata i porro amb 

vedella a la planxa 

 
Mongeta, pastanaga, patata i carbassó 

amb peix a la planxa 
 

 
Crema de porros, patata i brou de 

pollastre amb gall d’indi a la planxa 

 
Crema suau de pastanaga, patata i 

sèmola d’arròs amb peix a la planxa 

 
Puré de patata, llet, porros a la planxa i 

pollastre rostit 

Plàtan, pera i poma amb cereals Taronja, plàtan i poma amb cereals 
 

Poma, síndria i plàtan amb cereals Caprici grec: iogurt amb cereals i fruita Plàtan, pera i galetes o cereals 

 
Puré de patata, poma i mill amb peix i 

oli d’oliva 
 

 
Pastanaga, mongeta i carbassó amb 

gall d’indi 

 
Mongeta, ceba, patata i avena amb 

vedella tendre 

 
Crema anglesa de pastanaga, carbassa i 

patata amb peix a la planxa 

 
Crema de porros, patata i brou de 
pollastre amb pollastre a la planxa 

Plàtan, pera i galetes o cereals 
 

Caprici grec: iogurt amb cereals i fruita Plàtan, pera i poma amb cereals Poma, síndria i plàtan amb cereals Taronja, plàtan i poma amb cereals 

 
Crema poma, patata i porro amb 

vedella a la planxa 

 
Mongeta, pastanaga, patata i carbassó 

amb peix a la planxa 
 

 
Crema de porros, patata i brou de 

pollastre amb gall d’indi a la planxa 

 
Crema suau de pastanaga, patata i 

sèmola d’arròs amb peix a la planxa 

 
Puré de patata, llet, porros a la planxa i 

pollastre rostit 

Plàtan, pera i poma amb cereals Taronja, plàtan i poma amb cereals Poma, síndria i plàtan amb cereals Caprici grec: iogurt amb cereals i fruita Plàtan, pera i galetes o cereals 


