
 

  

                                                                    
                                 
              MENÚS PRIMAVERA ESTIU P1 i P2 

 
 
 

 
 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
 

Macarrons napolitans amb verdures      
i iogurt natural 

 

 
Puré de patata amb ou amb 

hamburguesa de pollastre i plàtan 

 
Bacallà i verdureta saltejada amb pernil 

i pera 

 
Paella mixta                                                 

i iogurt natural 

 
Amanida d’estiu i vedella a la planxa      

i síndria o meló 

 
Fruita i entrepà de pernil dolç 

 
Got de llet amb pa de pagès i xocolata 

negra 

 
Fruita i entrepà de formatge 

 
Got de llet amb gelat artesà i pa amb 

melmelada 
 

 
Fruita i pa amb gall d’indi 

 
Cigrons amb verdures                                

i plàtan 

 
Crema de porros, patata i brou de 

pollastre casolà i salsitxes de pollastre 
amb pera 

 
Peix a la planxa amb patates duquesa i 

iogurt natural 
 

 
Fideuà de mariners                                     

i iogurt natural 

 
Canelons fets a casa i meló o síndria 

(1 setmana de carbassó 1 setmana de 
carn rostida) 

 
Coca de pastanaga I got de llet 

 

 
Entrepà de pernil dolç natural i fruita 

 
Pa de pagès amb melmelada feta a 

casa i got de llet 

 
Entrepà de formatge i fruita 

 
Gelat fet a casa i fruita 

Macarrons Sicilians amb verdura I carn 
i iogurt natural 

Llenties de Castella Lleó                            
i plàtan 

Canelons de peix a la planxa i panses 
fets a casa i meló o síndria 

Paella mixta                                                 
i iogurt natural 

Vichyssoise I llibrets de llom I fruita de 
temporada 

Pa de pagès amb gall d’indi i fruita Coca de taronja amb xocolata i got de 
llet 

Iogurt i entrepà de pernil dolç Pa de pagès amb melmelada feta a 
casa i got de llet 

Macedònia amb iogurt natural i pa amb 
xocolata 

Truita de patata amb  pilotilles amb 
tomàquet i pera 

Crema de bolets amb brou i llet amb 
croquetes de pernil fetes a casa i iogurt 

Macarrons napolitans amb verduretes 
saltejades i plàtan 

Fideuà de mariners                                     
i iogurt natural 

Amanida d’arròs d’estiu I peix a la 
planxa i plàtan 

 
Fruita i entrepà de pernil dolç 

 
Got de llet i pa amb xocolata negra 

 
 

 
Entrepà de melmelada de fruites feta a 

casa i iogurt 

 
Entrepà de formatge i fruita 

 
Iogurt natural i entrepà de gall d’indi 


