
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Tallarines amb salsa 

pesto (alfàbrega, 

pinyons, oli i all)

Amanida completa: 
(pastanaga, enciam, 

tomàquet , tonyina)

Mongeta tendra amb 

patates
Sopa de galets

Cigrons amb all i 

julivert o raig d'oli

Truita de patates
Mandonguilles amb 

sípia

Filet de pollastre al 

forn

Filet de lluç amb 

ceba i pastanaga

Escalopa de vedella 

arrebossada

Enciam amb blat de moro - Xampinyons
Enciam amb pastanaga i 

sèsam

Amanida amb formatge 

fresc, tomàquet i orenga

Fruita Fruita Gelat Fruita Fruita

Setmanes del 3 al 6 abril del 2 al 4 maig del 28 maig a 1 juny

Mongetes a la Bolonyesa 
(tomàquet, carn picada de 

pollastre)

Crema de carbassó 

amb rostes

Amanida d'estiu de 

pasta verdures (pinya, 

pernil dolç i surimi)

Arròs a la marinera 
(amb sípia, gambes, 

cloïses)

Empedrat (mongeta, 

pebrot vermell, ceba i 

tomàquet)

Hamburguesa de 

vedella

Saltxixes de pollastre 

al forn
Xurrasco de porc Filet de llenguado

Escalopinyes (fetes 

amb la cuixa de pollastre)

Enciam amb ceba tendra Patates rosses Enciam amb tomàquet Enciam amb olives Enciam amb tonyina

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

Setmanes del 9 al 13 abril del 7 al 11 maig del 4 al 8 juny

Fideus a la cassola
Macarrons a la 

bolonyesa (tomàquet, 

carn picada i formatge)

Arròs tres delícies 

(Tonyina, olives, pernil 

dolç i salsa rosa)

Patata i pèsol Soja amb quinoa

Empanadilles de 

tonyina
Truita de formatge

Filet de bacallà al 

forn

Aletes de pollastres 

amb all i julivert

Llom amb salsa de 

ceps

Enciam amb formatge 

fresc i anous
Enciam amb olives Xampinyons Tomàquet i olives Enciam amb blat de moro

Fruita Fruita Fruita Fruita Gelat

Setmanes del 16 al 20 abril del 14 al 18 maig de 11 a 15 juny

Espaguetis a la 

carbonara ( crema de 

llet, bacó i ceba)

Amanida de patata, 

tomàquet, tonyina i 

olives

Amanida russa amb 

maionesa
Llenties amb oli

Arrós amb salsa de 

tomàquet

Filet de mero al forn 

amb porro i 

pastanaga

Broquetes de 

pollastre

Croquetes de 

pollastre 
Botifarra al forn

Pizza de pernil dolç i 

formatge

Enciam amb pastanaga i 

sèsam
Enciam amb olives Enciam amb tonyina Enciam amb blat de moro -

Fruita Fruita Flam Fruita Fruita

Setmanes del 23 al 27 abril del 22 al 25 maig del 18 a 22 juny

MENÚ -  3er TRIMESTRE 2017-18

LA FRUITA NO S'ESPECIFICA, ANIREM ALTERNANT SEGONS LA TEMPORADA
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PODEU CONTACTAR PER CORREU : ampaabatoliba@gmail.com
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