
MENÚ ESCOLAR

CURS 2020-2021
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EL MENÚ POT VARIAR SI ES VEU AFECTAT PER LA DISTRIBUCIÓ

(segell dietista centres Eudec)

 ACOMPANYARÀ AL MENÚ PA I AIGUA REVISAT PER:

UN DIA AL MES, POSTRES ESPECIALS
*AMANIDA : ENCIAM O MEZCLUM O ESCAROLA 
MÉS 2 INGREDIENTS, ESPINACS, REMOLATXA,  PASTANAGA, OLIVES, BLAT DE MORO, TOMÀQUET, COGOMBRE, PIPES O SOJA

Amanida Catalana ( fuet, 

formatge i gall dindi) 

Llenties estofades amb 

verduretes                             

(pastanaga, ceba i tomàquet )

Fruita de temporada

DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

DIVENDRES

Minestra de verdures  
(patates, pèsols, pastanaga, mongeta 

tendra)

Truita de espinacs amb 

xampinyons saltejats amb all

Fruita de temporada

DIJOUS

Mongeta tendra i patata                                        

Truita francesa al forn amb 

tomaquet i formatge gratinat 

Amanida variada

Fruita de temporada

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Amanida Cesar 

(pollastre, ou dur i formatge)  

Cigrons estofats amb verdures                                                

( ceba, tomàquet, pastanaga)

Fruita de temporada

2º
 S

E
T

M
A

N
A Amanida Catalana ( fuet, 

formatge i gall dindi) 

Llenties estofades amb 

verduretes i patata dau                             

(pastanaga, ceba i tomàquet )

Fruita de temporada

Minestra de verdures  

(patates, pèsols, pastanaga, 

mongeta tendra)

Llom al forn amb tomaquet i 

formatge gratinat 

Fruita de temporada

Arròs integral amb sèpia i 

tomàquet  casolà

Truita de espinacs

Amanida variada

Fruita de temporada

Crema de verdures ( patata, 

pastanaga, carbassó ceba i carbasa)

Pernilets de pollastre al forn amb 

xampinyons

Fruita de temporada

Macarrons integrals a la 

carbonara 

(salsa beixamel i bacó)  formatge ratllat

Cuetes de rap al forn amb llit de 

carbassó

Iogurt natural

DIJOUS DIVENDRES

DIJOUS DIVENDRES

1
º 

S
E

T
M

A
N

A Arròs integral amb verduretes 

(pastanaga, pèsols, carxofes, 

pebrot)

Truita de tonyina

Amanida variada

Fruita de temporada

Amanida Cesar 

(pollastre, tomàquet, ou dur i 

formatge)  

Cigrons estofats amb verdures                                                

( ceba, tomàquet, pastanaga)

Iogurt Natural

Crema de patata i porros amb 

crostonets

Bistec de pollastre amb alberginia 

a la planxa

Amanida variada

Fruita de temporada

Espaguetis integrals amb salsa 

de formatge

Filet de Bacallà al forn

Tomàquet amanit  

Fruita de temporada

Mongeta tendra i patata

Estofat de vedella

Xampinyons i pastanaga                                  

Amanida variada

Fruita de temporada

DILLUNS DIMARTS DIMECRES

DIETA:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES

Sopa d'arròs integral                                               

(lluç, patata, pastanaga, ceba i 

tomàquet)

Estofat de porc amb 

xampinyons i pastanaga   

Fruita de temporada  

D’acord amb el reglament (UE) 1169/2011 del parlament europeu i 

del consell de 25 d'octubre de 2011, aquest establiment disposa de 

la informació sobre els AL·LÈRGENS dels aliments que composen els 

menús que s'elaboren.

Mongeta tendra saltejada amb 

allet 

Truita de ceba i patata 

Tomàquet amanit                       

Iogurt natural  5º
 S

E
T

M
A

N
A

Fideuà (sèpia) all i oli a banda                              

(sofregit ceba i tomàquet)

Lluç al forn amb llit de ceba                                          

Fruita de temporada       

Patata gratinada amb formatge

Estofat de llenties  amb 

verduretes                             

(pastanaga, ceba i tomàquet)                          

Enciam i blat de moro

Fruita de temporada     

Amanida Xató
(escarola, tonyina, olives negres ) 

salsa xató   

Cigrons estofats amb verdures                                                

( ceba, tomàquet, pastanaga)

Fruita de temporada

Arròs integral amb samfaina

Salmó al forn

amb llit de carbassó

Amanida variada         

Fruita de temporada

3º
 S

E
T

M
A

N
A

DILLUNS DIMARTS

Crema de pastanaga 

(patata,ceba i pastanaga)

Llibrets de gall d'indi al forn 

Amanida variada

Fruita de temporada

DIMECRES

Sopa juliana amb pistons 

(col, pastanaga, patata i api )

Broquetes de gall dindi al forn

Tomàquet amanit                                      

Fruita de temporada

Amanida de patata 
(patata, ou dur, olives, tomàquet i blat 

de moro)

Bistec de  pollastre a la planxa

Amanida variada

Iogurt natural

Arròs integral caldos                                             
( sofregit ceba i tomàquet amb pèsols i 

xampinyons)

Hamburguesa de vedella a la 

planxa

Tomàquet amanit  

Fruita de temporada

Espaguetis integrals amb salsa 

de tomàquet                                

LLuç al forn amb llit de tomàquet i 

ceba

Amanida variada                            

Iogurt natural

DILLUNS DIMARTS

4º
 S

E
T

M
A

N
A


