
                                                                                     

 

Totes les FRUITES, les VERDURES, les LLEGUMS, els CEREALS, les PASTES i els LÀCTICS utilitzats en l’elaboració dels menú, prové de 

l’agricultura ecològica, La VEDELLA, el PORC  són productes ecològics certificada per la CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària 

Ecològica) 

 

 

 MENÚ    MAQUINISTA   JUNY  2016  

 DILLUNS   DIMARTS  DIMECRES   DIJOUS   DIVENDRES   
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   Mongetes vermelles  
guisades  

 Filet de lluç el 
tomàquet i bròquil  al 
forn. 

 Iogurt 

 Arròs amb verdura  
 Fricandó de vedella    

amb enciam i 
pastanaga ratllada   

 Fruita  

 Patata amb verdura  
 Pollastre rei del 

galliner al forn amb 
romaní , ceba i 
enciam i olives  

 Trencadís de poma 
amb formatge i 
codony 

   623 Kcal 711 Kcal 673 Kcal 

   Verdura 
                                  Ou  

                                Pasta 
       Peix blanc 

Verdura 
Llegum  
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 Arròs amb 
samfaina  

 Lluç al forn amb 
ceba i coliflor 

  Fruita 
 

 Cigrons guisats 
 Salsitxes amb salsa de 

porro 
o Enciam i blat de 

moro 
 Iogurt  

 Patata i verdura 
 Marmitako de bacalao  
 Fruita 

 Sopa de pasta  
 Pit de pollastre amb 

cus-cús     
 Fruita 

 Crema de verdura 
 Estofat de gall dindi  

o enciam i olives   
 Fruita  

 665 Kcal 772 Kcal 656 Kcal 754 Kcal 789 Kcal 

 

                           Verdura 
Carn roja 

                         Pasta 
Peix blau 

                              Pasta 
Llegum 

                            Verdura  
 Peix blanc 

Arròs  
                               Ou 
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 Macarrons amb 
salsa de tomàquet 
i formatge ratllat  

 Bacallà al forn 
gratinat amb  
carbassa 

 Fruita 

 Arròs amb samfaina  

 Filet de pollastre rei 
del galliner amb 
pastanaga al forn 

 Fruita 
 

 Espirals amb verdures  

 Truita de patata i ceba 
amb enciam i remolatxa  

 Fruita 
 

 Mongetes vermelles 
guisades  

 Filet de Lluç al forn 
amb coliflor 

 Iogurt  
 
 

 Patata amb verdura 
de temporada  

 Hamburguesa de 
vedella amb enciam 
i cogombre  

 Plàtan amb xocolata 

 621 Kcal 673 Kcal 641 Kcal 732 Kcal 711Kcal 

 

Verdura 
                            Ou 

                 Verdura 
                  Peix blau   

                     Verdura  
                     Carn roja 

                         Pasta 
                         Carn blanca 

                       Pasta 
                     Llegum 
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o Llenties guisades 
o Lluç enfarinat amb 

enciam  i 
tomàquet 

o Iogurt  

 

MENÚ FI DE CURS 

Molt bon Sant Joan i bones vacances d’Estiu.  
Gràcies per aquest curs que hem passat junts. 

 700 Kcal 721 Kcal  

 

Verdura 
                            Ou 

                                Pasta 
Peix blanc 

 


