
 

 

 

 
 

PROGRAMACIÓ MENÚS BASAL – MAIG 2018 

Menús elaborats, valorats i revisats per Sònia Vilà Renart  

(Diplomada en Nutrició humana i Dietètica CAT000022 i AEDN 803)                         
   

Dilluns 30 Dimarts 1 Dimecres 2 Dijous 3 Divendres 4 

 Amanida d’arròs amb gambetes 

Salsitxes de porc amb anelles de 

ceba casolanes 

Plàtan 

Amanida amb fruites 

Fideuà de peix 

Poma 

Quiche de verdures 

Filet de rap en tempura amb 

amanida verda i nous 

Iogurt natural 

Dilluns 7 Dimarts 8 Dimecres 9 Dijous 10 Divendres 11 

Ensaladilla 

Pollastre al forn 

Pera 

Empedrat 

Ous farcits amb amanida i 

germinats 

Pinya natural 

Carxofes arrebossades amb salsa 

romesco 

Lluç a la planxa amb un flam 

d’arròs  

Kiwi 

Crema de pèsols 

Carpaccio de mango amb tonyina i 

amanida 

Crema de vainilla 

Espaguetis amb salsa de bolets 

Gall d’indi a la planxa amb 

amanida verda i cànem 

Nectarina 

Dilluns 14 Dimarts 15 Dimecres 16 Dijous 17 Divendres 18 

Llacets de pasta amb salsa 
napolitana 

Truita de carbassó amb espàrrecs 

verds primaverals 

Recuit amb mel 

Patates gratinades 

Aletes picant amb amanida verda 

Maduixes 

Crema de pastanaga i taronja 

Hummus de cigrons amb 

bastonets de pa 

Nespres 

Arròs a la milanesa 

Salmó oriental amb verdures 

Plàtan 

Musclos a la marinera 

Cuscús amb verdures al curri 

Albercocs 

Dilluns 21 Dimarts 22 Dimecres 23 Dijous 24 Divendres 25 

Amanida amb formatge fresc i 

papaia 

Fesolets de l’ull negre amb patata 

Kiwi 

Tallarines amb sàlvia, verdures i 

nous 

Pollastre amb mel i sèsam 

Poma 

Coliflor amb refregit d’all 

Bacallà confitat amb puré de pèsol 
i amanida verda 

Iogurt de fruites 

Guacamole amb bastonets de 

pastanaga  

Truita de carxofes amb arròs i 
orenga 

Maduixes 

Amanida campera 

Calamar a la planxa amb all i 
julivert i verdures al vapor 

Préssec 

Dilluns 28 Dimarts 29 Dimecres 30 Dijous 31 Divendres 1 

Espaguetis de carbassó amb pesto 
vermell 

Tall rodó rostit amb prunes i arròs 

pilaf 

Nespres 

Rotllets de porro amb pernil i 

formatge 

“Fabes” amb sèpia 

Gelat de terrina 

Amanida Waldorf amb frankfurt 

Truita d’alls tendres amb 

escalivada 

Cireres 

Crema de xampinyons 

Sardines arrebossades amb farina 

d’ametlla i bulgur 

Nectarina 

 


