MENÚ MAIG 2022
ANTONI DOLTRA
2
Amanida de llenties amb tomàquet,
blat de moro i olives
Broquetes de gall dindi al forn
Mesclum d'enciam amb pipes i
panses
Iogurt natural

3
Crema de pastanaga
Croquetes de rostit
Enciam i tomàquet
Plàtan

9
Espirals a la carbonara
Truita francesa
Enciam i pastanaga ratllada
Síndria

Llenties vidues amb oli
d'oliva
Truita de patata i ceba
Enciam i blat de moro
Plàtan

24

23
Macarrons a la Napolitana
Truita de carbassó
Enciam i olives
Fruita de temporada

30
Colifor i patata
Macarrons amb bolonyesa de
llenties i formatge
Fruita de temporada

18

Amanida de mongeta blanca
(blat de moro, olives,
pastanaga, ceba)
Ous durs amb tomàquet
Enciam i pastanaga ratllada
Natilles

25
Patata amb pèsols
Filet de lluç al forn salsa
verda
Fruita de temporada

13

12
Amanida d'arròs amb tomàquet,
blat de moro, olives i pebrot.
Cordon blue de gall d’indi
Enciam i remolatxa
Kiwi

Crema de carbassó
Estofat de porc a la jardinera
Meló

Arròs amb sanfaina
Figures de peix
Nectarina

Arròs amb salsa de bolets
Hamburguesa de coliflor amb
formatge
Enciam i pastanaga ratllada
Fruita de temporada

Macarrons a la carbonara
Truita de patates
Enciam i Cogombre
Nectarina

Estofat de patata
Seitons enfarinats
Enciam i pipes
Iogurt natural

6
Patata i mongeta verda
Cuixetes al forn
Enciam i pastanaga
Meló

11

17

16

QUARTA SETMANA

5

4

Arròs amb tomàquet casolà
(sofregit de ceba i
tomàquet)
Lluç al forn amb llit de
carbassó
Pruna

10
Mongeta blanca saltejada
Hamburguesa amb patates
Prèssec

BASAL

19
Amanida de cigrons amb tomàquet,
cogombre, pebrot i ceba
Cuixetes de pollastre al forn
Mesclum d'enciam amb panses
Iogurt natural

Mongeta blanca guisada amb
tomàquet
Bistec de pollaste a la planxa
Enciam i tomàquet
Fruita de temporada

Crema de carbassó amb
cronstons
Bistec de pollastre al forn
Enciam i olives
Pera

Espaguetis amb salsa de
tomàquet i formatge rallat
Cuetes rap a la marinera
Enciam i pastanaga ratllada
Pruna

20

27

26
Vichyssoise
Fideuà
Enciam i blat de moro
Iogurt natural

31

EN VERD PRODUCTE ECOLÒGIC
SUBRATLLAT PRODUCTE FRESC

El menú i tipus de producte pot variar segons distribució.

MENÚ MAIG 2022
ANTONI DOLTRA
2
Amanida de llenties amb tomàquet,
blat de moro i olives
Hamburguesa coliflor i formatge
Mesclum d'enciam amb pipes i
panses
Iogurt natural

3
Crema de pastanaga
Croquetes de bacallà
Enciam i tomàquet
Plàtan

9
Espirals a la carbonara
Truita francesa
Enciam i pastanaga ratllada
Síndria

10

Arròs amb sanfaina
Figures de peix
Nectarina

Arròs amb salsa de bolets
Hamburguesa de coliflor amb
formatge
Enciam i pastanaga ratllada
Fruita de temporada

Macarrons a la Napolitana
Truita de carbassó
Enciam i olives
Fruita de temporada

30
Colifor i patata
Macarrons amb bolonyesa de
llenties i formatge
Fruita de temporada

Amanida de mongeta blanca
(blat de moro, olives,
pastanaga, ceba)
Ous durs amb tomàquet
Enciam i pastanaga ratllada
Natilles

Patata amb pèsols
Filet de lluç al forn salsa
verda
Fruita de temporada

19
Amanida de cigrons amb tomàquet,
cogombre, pebrot i ceba
Truita francesa
Mesclum d'enciam amb panses
Iogurt natural

25

13

12
Amanida d'arròs amb tomàquet,
blat de moro, olives i pebrot.
Cuetes de rap
Enciam i remolatxa
Kiwi

Crema de carbassó
Bunyols de bacallà
Meló

24

23

Macarrons a la carbonara
Truita de patates
Enciam i Cogombre
Nectarina

18

6
Patata i mongeta verda
Figuretes de peix
Enciam i pastanaga
Meló

11

17

16

5

4

Estofat de patata
Seitons enfarinats
Enciam i pipes
Iogurt natural

Mongeta blanca saltejada
Hamburguesa vegetal amb
patates
Prèssec

Llenties vidues amb oli
d'oliva
Truita de patata i ceba
Enciam i blat de moro
Plàtan

Arròs amb tomàquet casolà
(sofregit de ceba i
tomàquet)
Lluç al forn amb llit de
carbassó
Pruna

NO CARN

Mongeta blanca guisada amb
tomàquet
Calamars a la romana
Enciam i tomàquet
Fruita de temporada

Crema de carbassó amb
cronstons
Lluç amb salsa verda
Enciam i olives
Pera

Espaguetis amb salsa de
tomàquet i formatge rallat
Cuetes de rap a la marinera
Enciam i pastanaga ratllada
Pruna

20

27

26
Vichyssoise
Fideuà
Enciam i blat de moro
Iogurt natural

31

EN VERD PRODUCTE ECOLÒGIC
SUBRATLLAT PRODUCTE FRESC

El menú i tipus de producte pot variar segons distribució.

*AMANIDES VARIADES : ENCIAM O MEZCLUM, PASTANAGA, OLIVES,
BLAT DE MORO, TOMÀQUET, COGOMBRE, PIPES, SOJA, POMA O
FORMATGE FRESC.
( DEPENENT DE LES
AL·LERGIES O DERIVACIONS)

MENÚS REVISATS PER:

us suggerim els grups d’aliments més adients per al
sopar dels vostres fills i filles, per tal de completar la
dieta equilibrada del dia. aquestes orientacions us
poden ajudar a planificar els sopars setmanals perquè siguin variats i saludables.

DINAR

SOPAR

Per la
Llengua Ma t e r n a

La teva llengua és un tresor
Quin privilegi poder dominar bé la teva llengua
materna i a més poder aprendre altres llengües,
t’obrirà moltes oportunitats i et donarà moltes
satisfaccions. respectem totes les llengües; són
el nostre tresor!

verdures

pasta

arròs

pata t es

llegums

ou s

carn

peix

formatges

fruita

làctic

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.

Informació nutricional del menú escolar diari
energia (kcal)

proteïna

Hidrats de carboni

Lípids

www.serhsfoodeduca.com

ACOMPANYARÀ AL MENÚ PA I AIGUA

