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Vacances Festius  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

2 3 4 5 6 
Enciam i blat de 
moro 

Enciam i pipes (2) Enciam i pastanaga Enciam i germinats Enciam i api 

Macarrons de l’àvia 
(1) (2) (4) 

Llenties estofades 
vegetals 

Arròs amb bolets 
Crema de verdures 
(4) 

Espinacs i patata 

Pit de pollastre a la 

planxa 

Truita de carbassó 

(3) 

Peix blau fresc (1) 

(5) 

Mandonguilles de 

cigró (1) 

Llom a la crema 

(1) (4) 

Fruita Fruita Fruita Iogurt natural (4) Fruita 

9 10 11 12 13 

Enciam i olives (5)  Enciam i remolatxa Enciam i tomàquet Enciam i pastanaga 

Pèsols saltejats 
Amanida amb 
pastanaga, olives i 
ametlles (2) 

Patata i coliflor 
Amanida d’arròs 
(5) 

Coca salada amb 
bacó i formatge (1) 

Truita de formatge 
(3) (4) 

Fideus a la cassola 
(1) 

Hamburguesa amb 
rodelles de ceba 
(1) 

Nuggets de 
pollastre (1) 

Filet de lluç amb 
salsa ranxera (4) 
(5) 

Fruita Fruita Iogurt natural (4) Fruita Fruita 

16 17 18 19 20 
Enciam i blat de 

moro 
Enciam i pebrot Enciam i pastanaga Enciam i brots Enciam i olives (5) 

Arròs amb 
tomàquet 

Crema freda de 
porros (4) 

Tallarines amb 
salsa d’anacards 
(1) (2) 

Mongeta tendra 
amb patata 

Cigrons amb 
tomàquet 

Llom a la planxa Amanida de llenties 
Ous durs gratinats 
(3) (4) 

Suprema de lluç 
amb salsa 
d’avellanes (1) (2) 

(5) 

Pollastre amb mel i 
mostassa 

Fruita Iogurt natural (4) Fruita Fruita Fruita 

23 24 25 26 27 

Enciam i pipes (2) Enciam i tomàquet 
Enciam i blat de 
moro 

   Enciam i poma 

Patates lionesa 
Crema de 
mongetes 

Fettuccine Alfredo 
(1) (4) 

Amanida de 

cirerols, pastanaga 
i olives 

Bròquil i patata 

Keftas de vedella 

amb salsa (2) 

Truita de tonyina 

(3) (5) 

Filet de lluç Orly 

(1) (5) 

Pollastre al curry 

amb arròs (1) (4) 

Mandonguilles amb 

mill (1) 

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural (4) 

30 31                                   

Enciam i olives (5) Enciam i cogombre    

Tallarines a la 
carbonara (1) (4) 

Bledes i patata    

Suprema de lluç 
amb salsa de 

menta (5) 

Pit de pollastre a la 
pana (4) 

  
 

Fruita Iogurt natural (4)    

 
      La majoria de fruites, hortalisses i llegums, són de proximitat. 
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Vacances Festius  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

2 3 4 5 6 
Enciam i blat de 
moro 

Enciam i pipes Enciam i pastanaga Enciam i germinats Enciam i api 

Macarrons sense 

gluten de l’àvia  

Llenties estofades 

vegetals 
Arròs amb bolets Crema de verdures Espinacs i patata 

Pit de pollastre a la 
planxa 

Truita de carbassó 

Peix blau fresc 
arrebossat amb 
farina de blat de 

moro 

Mandonguilles de 
cigró amb pa 
ratllat sense 

gluten 

Llom a la crema  
amb farina de 

blat de moro 

Fruita Fruita Fruita Iogurt natural Fruita 

9 10 11 12 13 
Enciam i olives   Enciam i remolatxa Enciam i tomàquet Enciam i pastanaga 

Pèsols saltejats 
Amanida amb 
pastanaga, olives i 
ametlles 

Patata i coliflor Amanida d’arròs 
Coca salada sense 
gluten amb bacó i 
formatge  

Truita de formatge 
Fideus sense 
gluten a la cassola  

Hamburguesa amb 

rodelles de ceba 
amb farina de 
blat de moro 

Nuggets de 

pollastre amb pa 
ratllat sense 
gluten 

Filet de lluç amb 
salsa ranxera 

Fruita Fruita Iogurt natural Fruita Fruita 

16 17 18 19 20 
Enciam i blat de 

moro 
Enciam i pebrot Enciam i pastanaga Enciam i brots Enciam i olives 

Arròs amb 
tomàquet 

Crema freda de 
porros  

Tallarines sense 
gluten amb salsa 
d’anacards  

Mongeta tendra 
amb patata 

Cigrons amb 
tomàquet 

Llom a la planxa Amanida de llenties Ous durs gratinats 

Suprema de lluç 
amb salsa 

d’avellanes amb 
farina de blat de 
moro 

Pollastre amb mel i 
mostassa 

Fruita Iogurt natural Fruita Fruita Fruita 

23 24 25 26 27 

Enciam i pipes Enciam i tomàquet 
Enciam i blat de 

moro 
   Enciam i poma 

Patates lionesa 
Crema de 
mongetes 

Fettuccine Alfredo 
sense gluten 

Amanida de 

cirerols, pastanaga 
i olives 

Bròquil i patata 

Keftas de vedella 
amb salsa 

Truita de tonyina 
Filet de lluç Orly  
amb pa ratllat 
sense gluten 

Pollastre al curry  
amb farina de 
blat de moro amb 

arròs  

Mandonguilles amb 
mill amb farina de 
blat de moro 

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural 

30 31                                   

Enciam i olives Enciam i cogombre    
Tallarines sense 
gluten a la 
carbonara  

Bledes i patata    

Suprema de lluç 

amb salsa de 

menta 

Pit de pollastre a la 

pana 
  

 

Fruita Iogurt natural    

 
      La majoria de fruites, hortalisses i llegums, són de proximitat. 

SENSE GLUTEN (1) 
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Vacances Festius  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

2 3 4 5 6 
Enciam i blat de 
moro 

Enciam i tomàquet Enciam i pastanaga Enciam i germinats Enciam i api 

Macarrons de l’àvia 
sense nous 

Llenties estofades 
vegetals 

Arròs amb bolets Crema de verdures Espinacs i patata 

Pit de pollastre a la 

planxa 
Truita de carbassó Peix blau fresc 

Mandonguilles de 

cigró 
Llom a la crema 

Fruita Fruita Fruita Iogurt natural Fruita 

9 10 11 12 13 

Enciam i olives  Enciam i remolatxa Enciam i tomàquet Enciam i pastanaga 

Pèsols saltejats 
Amanida amb 
pastanaga, olives i 
formatge 

Patata i coliflor Amanida d’arròs 
Coca salada amb 
bacó i formatge 

Truita de formatge Fideus a la cassola 
Hamburguesa amb 

rodelles de ceba 

Nuggets de 

pollastre 
Filet de lluç amb 

salsa ranxera 

Fruita Fruita Iogurt natural Fruita Fruita 

16 17 18 19 20 
Enciam i blat de 

moro 
Enciam i pebrot Enciam i pastanaga Enciam i brots Enciam i olives 

Arròs amb 
tomàquet 

Crema freda de 
porros 

Tallarines amb 

salsa sense fruits 
secs 

Mongeta tendra 
amb patata 

Cigrons amb 
tomàquet 

Llom a la planxa Amanida de llenties Ous durs gratinats 
Suprema de lluç 
amb salsa sense 
avellanes 

Pollastre amb mel i 

mostassa 

Fruita Iogurt natural Fruita Fruita Fruita 

23 24 25 26 27 
Enciam i 
pastanaga 

Enciam i tomàquet 
Enciam i blat de 
moro 

   Enciam i poma 

Patates lionesa 
Crema de 
mongetes 

Fettuccine Alfredo 
Amanida de 
cirerols, pastanaga 

i olives 

Bròquil i patata 

Keftas de vedella 

amb salsa sense 
ametlles 

Truita de tonyina Filet de lluç Orly 
Pollastre al curry 
amb arròs 

Mandonguilles amb 
mill 

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural 

30 31                                   

Enciam i olives Enciam i cogombre    

Tallarines a la 
carbonara 

Bledes i patata    

Suprema de lluç 
amb salsa de 

menta 

Pit de pollastre a la 
pana 

  
 

Fruita Iogurt natural    

 
      La majoria de fruites, hortalisses i llegums, són de proximitat. 

SENSE FRUITS SECS (2) 
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Vacances Festius  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

2 3 4 5 6 
Enciam i blat de 
moro 

Enciam i pipes Enciam i pastanaga Enciam i germinats Enciam i api 

Macarrons de l’àvia 
Llenties estofades 
vegetals 

Arròs amb bolets Crema de verdures Espinacs i patata 

Pit de pollastre a la 

planxa 
Llom a la planxa Peix blau fresc  

Mandonguilles de 

cigró 
Llom a la crema 

Fruita Fruita Fruita Iogurt natural Fruita 

9 10 11 12 13 

Enciam i olives  Enciam i remolatxa Enciam i tomàquet Enciam i pastanaga 

Pèsols saltejats 
Amanida amb 
pastanaga, olives i 
ametlles 

Patata i coliflor Amanida d’arròs 
Coca salada amb 
bacó i formatge 

Pollastre a la 

planxa 
Fideus a la cassola 

Hamburguesa amb 

rodelles de ceba 

Nuggets de 

pollastre 
Filet de lluç amb 

salsa ranxera 

Fruita Fruita Iogurt natural Fruita Fruita 

16 17 18 19 20 
Enciam i blat de 

moro 
Enciam i pebrot Enciam i pastanaga Enciam i brots Enciam i olives 

Arròs amb 

tomàquet 

Crema freda de 

porros 

Tallarines amb 

salsa d’anacards 

Mongeta tendra 

amb patata 

Cigrons amb 

tomàquet 

Llom a la planxa Amanida de llenties Llom a la planxa 
Suprema de lluç 
amb salsa 
d’avellanes 

Pollastre amb mel i 
mostassa 

Fruita Iogurt natural Fruita Fruita Fruita 

23 24 25 26 27 

Enciam i pipes Enciam i tomàquet 
Enciam i blat de 
moro 

   Enciam i poma 

Patates lionesa 
Crema de 

mongetes 
Fettuccine Alfredo 

Amanida de 
cirerols, pastanaga 
i olives 

Bròquil i patata 

Keftas de vedella 
amb salsa 

Pollastre a la 
planxa 

Filet de lluç Orly 
Pollastre al curry 
amb arròs 

Mandonguilles amb 
mill  

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural 

30 31                                   

Enciam i olives Enciam i cogombre    

Tallarines a la 
carbonara 

Bledes i patata    

Suprema de lluç 
amb salsa de 
menta 

Pit de pollastre a la 
pana 

  
 

Fruita Iogurt natural    

 
      La majoria de fruites, hortalisses i llegums, són de proximitat. 

SENSE OU (3) 
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Vacances Festius  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

2 3 4 5 6 
Enciam i blat de 
moro 

Enciam i pipes Enciam i pastanaga Enciam i germinats Enciam i api 

Macarrons de l’àvia 
sense formatge 

Llenties estofades 
vegetals 

Arròs amb bolets 

Crema de verdures 

sense crema de 
llet 

Espinacs i patata 

Pit de pollastre a la 
planxa 

Truita de carbassó Peix blau fresc 
Mandonguilles de 
cigró 

Llom rostit 

Fruita Fruita Fruita 
Iogurt natural 
sense lactosa 

Fruita 

9 10 11 12 13 

Enciam i olives  Enciam i remolatxa Enciam i tomàquet Enciam i pastanaga 

Pèsols saltejats 
Amanida amb 
pastanaga, olives i 

ametlles 

Patata i coliflor Amanida d’arròs 
Coca salada amb 
bacó i formatge 

Truita de pernil Fideus a la cassola 
Hamburguesa amb 

rodelles de ceba 

Nuggets de 

pollastre 

Filet de lluç amb 
salsa ranxera 
sense lactosa 

Fruita Fruita 
Iogurt natural 
sense lactosa 

Fruita Fruita 

16 17 18 19 20 

Enciam i blat de 
moro 

Enciam i pebrot Enciam i pastanaga Enciam i brots Enciam i olives 

Arròs amb 
tomàquet 

Crema freda de 
porros sense 
crema de llet 

Tallarines amb 
salsa d’anacards 

Mongeta tendra 
amb patata 

Cigrons amb 
tomàquet 

Llom a la planxa Amanida de llenties 
Ous durs sense 
formatge 

Suprema de lluç 
amb salsa 
d’avellanes 

Pollastre amb mel i 
mostassa 

Fruita 
Iogurt natural 
sense lactosa 

Fruita Fruita Fruita 

23 24 25 26 27 

Enciam i pipes Enciam i tomàquet 
Enciam i blat de 
moro 

   Enciam i poma 

Patates lionesa 
Crema de 

mongetes 

Fettuccine amb 

tomàquet  

Amanida de 

cirerols, pastanaga 
i olives 

Bròquil i patata 

Keftas de vedella 
amb salsa 

Truita de tonyina Filet de lluç Orly 

Pollastre al curry 

amb arròs sense 
lactosa 

Mandonguilles amb 
mill 

Fruita Fruita Fruita Fruita 
Iogurt natural 
sense lactosa 

30 31                                   

Enciam i olives Enciam i cogombre    
Tallarines a la 
carbonara sense 

lactosa 

Bledes i patata    

Suprema de lluç 
amb salsa de 

menta 

Pit de pollastre a la 
pana sense 

lactosa 

  
 

Fruita 
Iogurt natural 
sense lactosa 

   

 
      La majoria de fruites, hortalisses i llegums, són de proximitat. 

SENSE LACTOSA (4) 
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Vacances Festius  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

2 3 4 5 6 
Enciam i blat de 
moro 

Enciam i pipes Enciam i pastanaga Enciam i germinats Enciam i api 

Macarrons de l’àvia 
Llenties estofades 
vegetals 

Arròs amb bolets Crema de verdures Espinacs i patata 

Pit de pollastre a la 

planxa 
Truita de carbassó Hamburguesa 

Mandonguilles de 

cigró 
Llom a la crema 

Fruita Fruita Fruita Iogurt natural Fruita 

9 10 11 12 13 
Enciam i olives 
sense anxova 

 Enciam i remolatxa Enciam i tomàquet Enciam i pastanaga 

Pèsols saltejats 
Amanida amb 
pastanaga, olives i 

ametlles 

Patata i coliflor 
Amanida d’arròs 
amb formatge 

Coca salada amb 
bacó i formatge 

Truita de formatge Fideus a la cassola 
Hamburguesa amb 
rodelles de ceba 

Nuggets de 
pollastre 

Llom amb salsa 
ranxera  

Fruita Fruita Iogurt natural Fruita Fruita 

16 17 18 19 20 

Enciam i blat de 
moro 

Enciam i pebrot Enciam i pastanaga Enciam i brots 
Enciam i olives 
sense anxova 

Arròs amb 
tomàquet 

Crema freda de 
porros  

Tallarines amb 
salsa d’anacards 

Mongeta tendra 
amb patata 

Cigrons amb 
tomàquet 

Llom a la planxa Amanida de llenties Ous durs gratinats 
Hamburguesa 
amb salsa 
d’avellanes  

Pollastre amb mel i 

mostassa 

Fruita Iogurt natural Fruita Fruita Fruita 

23 24 25 26 27 

Enciam i pipes Enciam i tomàquet 
Enciam i blat de 
moro 

   Enciam i poma 

Patates lionesa 
Crema de 
mongetes 

Fettuccine Alfredo 
Amanida de 
cirerols, pastanaga 

i olives 

Bròquil i patata 

Keftas de vedella 
amb salsa 

Truita francesa Hamburguesa 
Pollastre al curry 
amb arròs 

Mandonguilles amb 
mill 

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural 

30 31                                   

Enciam i olives 

sense anxova 
Enciam i cogombre    

Tallarines a la 

carbonara 
Bledes i patata    

Pollastre amb 

salsa de menta  

Pit de pollastre a la 

pana 
  

 

Fruita Iogurt natural    

 
      La majoria de fruites, hortalisses i llegums, són de proximitat. 

SENSE PEIX (5) 
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Vacances Festius  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

2 3 4 5 6 
Enciam i blat de 
moro 

Enciam i pipes Enciam i pastanaga Enciam i germinats Enciam i api 

Macarrons de l’àvia 
Llenties estofades 
vegetals 

Arròs amb bolets Crema de verdures Espinacs i patata 

Pit de pollastre a la 

planxa 
Truita de carbassó Peix blau fresc 

Mandonguilles de 

cigró 
Peix a la crema 

Fruita Fruita Fruita Iogurt natural Fruita 

9 10 11 12 13 

Enciam i olives  Enciam i remolatxa Enciam i tomàquet Enciam i pastanaga 

Pèsols saltejats 
sense pernil 

Amanida amb 
pastanaga, olives i 
ametlles 

Patata i coliflor Amanida d’arròs 
Coca salada amb 
formatge i nous 

Truita de formatge 
Fideus a la cassola 

vegetals 

Hamburguesa amb 

rodelles de ceba 

Nuggets de 

pollastre 
Filet de lluç amb 

salsa ranxera 

Fruita Fruita Iogurt natural Fruita Fruita 

16 17 18 19 20 
Enciam i blat de 

moro 
Enciam i pebrot Enciam i pastanaga Enciam i brots Enciam i olives 

Arròs amb 

tomàquet 

Crema freda de 

porros 

Tallarines amb 

salsa d’anacards 

Mongeta tendra 

amb patata 

Cigrons amb 

tomàquet 

Bistec a la planxa 
Amanida de llenties 
amb formatge 

Ous durs gratinats 
Suprema de lluç 
amb salsa 
d’avellanes 

Pollastre amb mel i 
mostassa 

Fruita Iogurt natural Fruita Fruita Fruita 

23 24 25 26 27 

Enciam i pipes Enciam i tomàquet 
Enciam i blat de 
moro 

   Enciam i poma 

Patates lionesa 
Crema de 

mongetes 
Fettuccine Alfredo 

Amanida de 
cirerols, pastanaga 
i olives 

Bròquil i patata 

Keftas de vedella 
amb salsa 

Truita de tonyina Filet de lluç Orly 
Pollastre al curry 
amb arròs 

Mandonguilles de 
cigró 

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural 

30 31                                   

Enciam i olives Enciam i cogombre    
Tallarines a la 
carbonara sense 

bacó 

Bledes i patata    

Suprema de lluç 
amb salsa de 
menta 

Pit de pollastre a la 
pana 

  
 

Fruita Iogurt natural    

 
      La majoria de fruites, hortalisses i llegums, són de proximitat. 

SENSE PORC 
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Vacances Festius  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

2 3 4 5 6 
Enciam i blat de 
moro 

Enciam i pipes Enciam i pastanaga Enciam i germinats Enciam i api 

Macarrons de l’àvia 
Llenties estofades 
vegetals 

Arròs amb bolets Crema de verdures Espinacs i patata 

Croquetes de 

bolets 
Truita de carbassó Peix blau fresc 

Mandonguilles de 

cigró 
Peix a la crema 

Fruita Fruita Fruita Iogurt natural Fruita 

9 10 11 12 13 

Enciam i olives  Enciam i remolatxa Enciam i tomàquet Enciam i pastanaga 

Pèsols saltejats 
sense pernil 

Amanida amb 
pastanaga, olives i 
ametlles 

Patata i coliflor Amanida d’arròs 
Coca salada amb 
formatge i nous 

Truita de formatge 
Fideus a la cassola 
vegetals 

Hamburguesa de 
llenties amb 
rodelles de ceba 

Peix arrebossat 
Filet de lluç amb 
salsa ranxera 

Fruita Fruita Iogurt natural Fruita Fruita 

16 17 18 19 20 
Enciam i blat de 

moro 
Enciam i pebrot Enciam i pastanaga Enciam i brots Enciam i olives 

Arròs amb 
tomàquet 

Crema freda de 
porros 

Tallarines amb 
salsa d’anacards 

Mongeta tendra 
amb patata 

Cigrons amb 
tomàquet 

Truita francesa 
Amanida de llenties 
amb formatge 

Ous durs gratinats 
Suprema de lluç 
amb salsa 
d’avellanes 

Peix amb mel i 
mostassa 

Fruita Iogurt natural Fruita Fruita Fruita 

23 24 25 26 27 

Enciam i pipes Enciam i tomàquet 
Enciam i blat de 
moro 

   Enciam i poma 

Patates lionesa 
Crema de 
mongetes 

Fettuccine Alfredo 
Amanida de 
cirerols, pastanaga 
i olives 

Bròquil i patata 

Ous durs amb 
salsa 

Truita de tonyina Filet de lluç Orly 
Cigrons al curry 
amb arròs 

Mandonguilles de 
llegum 

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural 

30 31                                   

Enciam i olives Enciam i cogombre    

Tallarines a la 
carbonara sense 
bacó 

Bledes i patata    

Suprema de lluç 
amb salsa de 
menta 

Cigrons a la pana   
 

Fruita Iogurt natural    

 
      La majoria de fruites, hortalisses i llegums, són de proximitat. 

SENSE CARN 



                                                                                                                                                             

 

 

 

 

  MENÚ MAIG 2022 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Vacances Festius  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

2 3 4 5 6 
Enciam i blat de 
moro 

Enciam i pipes Enciam i pastanaga Enciam i germinats Enciam i api 

Macarrons de l’àvia 
Llenties estofades 
vegetals 

Arròs amb bolets Crema de verdures Espinacs i patata 

Croquetes de 

bolets 
Truita de carbassó 

Hamburguesa de 

llenties 

Mandonguilles de 

cigró 

Ous durs a la 

crema 

Fruita Fruita Fruita Iogurt natural Fruita 

9 10 11 12 13 
Enciam i olives  
sense anxova 

 Enciam i remolatxa Enciam i tomàquet Enciam i pastanaga 

Pèsols saltejats 

sense pernil 

Amanida amb 
pastanaga, olives 

sense anxova i 
ametlles 

Patata i coliflor 
Amanida d’arròs 

amb formatge 

Coca salada amb 

formatge i nous 

Truita de formatge 
Fideus a la cassola 

vegetals 

Hamburguesa de 
llenties amb 
rodelles de ceba 

Mandonguilles de 

cigró 
Ous durs amb 

salsa ranxera 

Fruita Fruita Iogurt natural Fruita Fruita 

16 17 18 19 20 

Enciam i blat de 
moro 

Enciam i pebrot Enciam i pastanaga Enciam i brots 
Enciam i olives  
sense anxova 

Arròs amb 
tomàquet 

Crema freda de 
porros 

Tallarines amb 
salsa d’anacards 

Mongeta tendra 
amb patata 

Cigrons amb 
tomàquet 

Truita francesa 
Amanida de llenties 
amb formatge 

Ous durs gratinats 
Croquetes de 
bolets 

Fingers de 

formatge amb mel 
i mostassa 

Fruita Iogurt natural Fruita Fruita Fruita 

23 24 25 26 27 

Enciam i pipes Enciam i tomàquet 
Enciam i blat de 
moro 

   Enciam i poma 

Patates lionesa 
Crema de 

mongetes 
Fettuccine Alfredo 

Amanida de 
cirerols, pastanaga 

i olives  sense 
anxova 

Bròquil i patata 

Ous durs amb 
salsa 

Truita de 
formatge 

Fingers de 
formatge 

Cigrons al curry 
amb arròs 

Mandonguilles de 
llegum 

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural 

30 31                                   

Enciam i olives  
sense anxova 

Enciam i cogombre    

Tallarines a la 
carbonara sense 

bacó 

Bledes i patata    

Hamburguesa de 
llenties amb salsa 

de menta 

Cigrons a la pana   
 

Fruita Iogurt natural    

 
      La majoria de fruites, hortalisses i llegums, són de proximitat. 

VEGETERIÀ 


