
MENÚS PROPOSATS /HIVERN 2020 -ESCOLA SANT ESTEVE DE GUIALBES       

 

MENÚ DE NADAL (21 DESEMBRE): Escudella de amb pasta. Pilota de l’escudella amb verdures. Torrons. 
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 1a setmana 2a setmana 3a setmana 4a setmana 

DILLUNS Macarrons amb tomàquet i formatge 
ratllat 
Filet de lluç planxa amb 
acompanyament d’enciam, blat de moro i 
cogombre.  

Fruita del temps 

Verdura del temps ( mongeta verda, 
ceba, patata i pastanaga) 
Mandonguilles amb salsa  
Fruita del temps 

Amanida  
Macarrons amb carn picada 
Fruita  

Arròs amb salsa de tomàquet 
Peix (lluç) a la planxa amb ceba i 
pastanaga 
Fruita  

Sopars recomanats Verdura al vapor (mongeta verda, ceba, 
patata) 
Truita francesa 
Iogurt 

Peix al forn amb carbassó, pastanaga, ceba i patata.  
Iogurt 

Peix al forn a la papillote amb ceba, 
tomàquet i pastanaga. 
Iogurt 

Carbassó, pastanaga i ceba a la planxa. 
Salsitxes de pollastre 
Iogurt 

DIMARTS Puré de patata gratinat amb 
formatge, pastanaga i ceba 
Croquetes de carn amb 
acompanyament d’enciam, tomata, 
pastanaga ratllada. 
Fruita  

Cigrons saltats amb sèsam i 
verdures 
Truita francesa amb amanida 
Iogurt 

Col-i-flor amb patata 
gratinada 
Lluç arrebossat amb enciam i 
blat de moro  
Fruita  

Espaguetis amb salsa de verdures  
 
Pollastre al forn  amb amanida 
Fruita  

Sopars recomanats Crema de verdures 
 Peix planxa 
Fruita 

Crema de verdures 
 Peix planxa (lluç) 
Iogurt 

Crema de verdures (carbassa amb ceba) 
Pollastre a la planxa 
Iogurt 

Peix al forn amb verdures (lluç amb carbassó, 
patata, pastanaga, porro) 
Iogurt 

DIMECRES Amanida  
Llenties estofades amb verdures 
i patata 
Iogurt natural 

Amanida (enciams, pastanaga, 
tomàquet, tonyina, blat de moro)  
Fideus a la cassola  
Fruita  

Escudella de pagès 
Carn d’olla amb amanida  
Fruita  

Verdura del temps  
Llom a la planxa amb xips  
Fruita  

Sopars recomanats Saltejat de bolets 
Pollastre planxa 
Iogurt 

Carbassó, carbassa i ceba al forn amb formatge 
ratllat per sobre, tot gratinat amb gambetes.  
Iogurt 

Pa amb tomàquet 
Truita de verdures: pastanaga ratllada i 
carbassó ratllat Iogurt. 

Crema de verdures 
Ou ferrat + pa 
Fruita 

DIJOUS Bròquil bullit amb patata i amanit 
amb oli d’oliva 
Vedella estofada amb ceba, pèsols, 
pastanaga i xampinyons 
Fruita 

Arròs amb xampinyons i ceba  
Pollastre a la planxa amb amanida 
 
Fruita  

Amanida 
Arròs a la cassola 
Fruita 

Amanida  
Llenties estofades amb arròs i 
verdures 
Iogurt 

Sopars recomanats Sopa de pasta  
Peix planxa 
Iogurt 

Truita de carbassó i ceba amb acompanyament de 
mongeta verda saltejada amb pernil salat. 
Iogurt  

Arròs amb pernil i pèsols (plat únic) 
Iogurt 

Sopa d’estrelles 
Pollastre a la planxa 
Iogurt 

DIVENDRES Arròs amb verdures (ceba, 
carbassó, pastanaga)  
Cuixetes de pollastre amb sofregti 
de tomàquet, ceba, carbassó 
Fruita 

Crema de verdures 
Bacallà al forn amb tomata, patata i 
ceba 
Fruita 

Mongetes blanques amb 
verdures 
Truita de patata i ceba amba 
amnida (enciam, pastanaga, 
ceba i tomàquet)  
Iogurt natural 

Crema de verdures 
Hamburguesa de pollastre a la 
planxa amb patates xips 
Coca casolana 

Sopars recomanats Pa amb tomàquet   sardines al forn. 
Iogurt 

Brou amb pasta 
Pollastre planxa  
Iogurt  

Sopa de pistons 
Peix blau a la planxa 
Fruita o macedònia. 

Verdures variades al forn i gratinades amb beixamel 
i pernil dolç i rodanxes d’ou dur. tot gratinat. 
Fruita 

 


