
 

 

 

 

 

 

 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

14 15 16 17 18 

1er: Arròs amb salsa de 

tomàquet natural  

 

2on:  Croquetes de 

pollastre al forn amb 

amanida (cogombre i 

olives) 
 

 

Postres:  Iogurt  

1er: Crema de carbassó 

amb rostes de pa 

 

 

2on: Llom a la planxa 

amb amanida (enciam i 

tomàquet amanit) 

 

 

Postres:  Meló 

1er: Amanida de pasta 
(pastanaga, enciam, daus de 

pernil dolç, blat de moro, 

remolatxa, olives i maionesa) 
 

 

2on: Bacallà al forn amb 

salsa de tomàquet 

 

Postres:  Pera 

1er: Cigrons saltejats amb  

ceba, espinacs i pernil 

 

 

2on: Truita de patata amb 

amanida (enciam, 

pastanaga i remolatxa) 
 

 

Postres: Préssec 

1er: Tricolor de verdura 

(mongeta verda, 

pastanaga i patata) 

 

2on: Lluç enfarinat amb 

amanida (enciam, 

pastanaga i olives) 
 

 

Postres:  Plàtan  

Orada al forn amb 

patates i albergínia. 

 Fruita 

Salmó al forn amb 

carbassó, poma i patata.  

Gelatina 

Crema de verdures i 

pollastre amb pa amb 

tomàquet. Fruita 

“Ensaladilla” russa amb 

tonyina i maionesa 

casolana. Iogurt 

Crema de verdures amb 

truita de pernil dolç 

Fruita 

21 22 23 DIA VEGETARIÀ 25 

1er:  Espaguetis amb 

tomàquet 

 

2on: Salmó a la planxa 

amb amanida (enciam i 

tomàquet amanit) 

 
Postres:  Raïm 

1er: Amanida de llegums 

(enciams variats, pernil salat 

i vinagreta) 

 

2on: Estofat de gall d’indi 

amb xampinyons i 

patata 

 

Postres: Iogurt   

1er:  Arròs a la jardinera 
(mongeta, pèsols, ceba, 

pebrot...) 

 

2on: Truita de tonyina i 

formatge amb tomàquet 

amanit 

 

Postres:  Meló 

1er:  Mongeta verda i 

patata 

 

2on: Varetes verdures al 

forn amb amanida 
(enciam, blat de moro i 

remolatxa)  
 

Postres:  Poma 

1er: Crema freda de 

carbassó  amb formatget 

i rostes de pa    

 

2on: Hamburguesa mixta 

de conill amb gotet 

d’arròs saltejat amb 

ceba 

Postres:  Pera 

Amanida d’arròs amb 

hamburguesa. 

Fruita 

Ous trencats amb pa amb 

tomàquet i amanida. 

Fruita 

Gaspatxo i hamburguesa 

de llenties amb coquetes 

de blat de moro. Fruita 

Pizza casolana de tom amb 

amanida. 

Iogurt vegetal 

Lluç al forn amb pebrot 

verd, vermell i patates. 

Fruita 

28 29 30 

1er: Macarrons amb 

tomàquet gratinats amb 

formatge 

 

2on: Truita a la francesa 

amb amanida (enciam, 

pastanaga i olives) 
 

Postres: Raïm 

1er: “Ensaladilla 

russa”(patata, pèsols, 

pastanaga i mongeta verda 

amb maionesa)  

2on: Suprema de lluç al 

forn amb all i julivert i 

tomàquet 

 

Postres:  Plàtan 

1er: Llenties estofades 

amb verdures 

 

2on: Filet de pollastre a la 

planxa amb amanida 
(enciam, blat de moro i 

remolatxa) 

 

Postres: Poma 

Amanida d’enciam amb 

espàrrecs i hummus amb 

palets de pa. Fruita 

Amanida de quinoa i daus 

de bonítol. 

Iogurt 

Truita d’albergínia amb 

torrades de tomàquet  i 

formatge fresc. Fruita 
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Dinars escolars amb suggeriments per al sopar 
 

* Tots els àpats s’acompanyen amb pa i aigua 

 

ESCOLA EL CASTELLOT 
 

MENÚ BASAL  

Segueix-nos a les nostres xarxes socials  

o a la web www.divertalia.cat 

 
 

 
 

 

 

Laura Julià Sevé 

Dietista-Nutricionista 

Col. Núm. CAT000805 

 
 

 
 

 

 

La tardor ja és a punt d’arribar! Les pluges, la fresqueta, els paisatges 

esquitxats de taronja i marró, les ganes d’estar més recollits i de cuinar. 

La tardor ens porta aliments amb un alt valor energètic i molt rics 

en vitamines i minerals. Ho hem d’aprofitar! A més a més, sabies que 

cuinar amb els infants aporta molts beneficis per al seu 

desenvolupament? No t’ho pensis i cuina amb ells plats saludables amb 

aliments de temporada. 

 

 


