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   Son ecològics : 
pastes, arròs, carbassó

,pastanaga i enciam  
 

FESTA
 

Amanida de pasta tropical
(pastanaga,pinya,olives..) 
 truita patata i ceba amb

barreja enciams    
iogurt de granja natural 

    Amanida verda ,
tomàquet, olives , pipes 

 pastanaga i daus
formatge 
Fideuà   

Macedònia de fruita 

  Mongetes tendra amb
daus patates

*opcional maionesa 
hamburguesa vegetal*
planxa  amb  samfaina 

Fruita de temporada

Cigrons  saltat 
arròs llarg ,pastanaga i

tomàquet ..
pernilets de pollastre

amb enciam   
Fruita de temporada

Menú fi de curs 
 Arròs 3 delícies  

Escalopa de tofu *  
amb patates 

Gelat   

MENÚ SEMI VEGETARIÀ 
JUNY

ESCOLA    CONCEPCIO
DIMARTSDILLUNS DIVENDRESDIJOUSDIMECRES

7 106

1413

2120

Dilluns ,dimecres 
divendres:  pa integral
 de fleca del barri on
cada dia s'elabora de
manera tradicional .

 
La fruita  serà de

proximitat : poma,
maduixa , albercoc,

 melo ,sindria 
 

Iogurt natura km0

 
Menú validat per

Dietistes Nutricionistes
co·legiades: 
CAT Nº0681

 
FESTA

 

  Macarrons amb tomàquet 
 sofregit ceba i pastanaga 

croquetes de espinas *
amb enciam i olives 

iogurt de granja  natural

 Bròquil saltat a l'all amb
patates i mongetes seques

filet lluç al forn amb
barreja d'enciams  i

pastanaga   
Fruita de temporada

Arròs amb verdures
(sofregit ceba, carbassó i  

 alberginia) 
mandonguilles seita *
 amb patata i pésols 
Fruita de temporada

Crema de carbassó ,
 ceba i pastanaga amb tostes

Amanida llenties amb
vinagreta suau(tomàquet

,olives i tonyina )
Fruita de temporada

   Arròs blanc amb sofregit
de tomàquet i ceba 

tires de sèpia fresques 
 arrebossat casolà amb
 enciam i cogombre      
iogurt de granja natural

 Espaguetis integrals amb
pesto d'alfabrega i formatge 
Truita patates i ceba amb

barreja d'enciams i
pastanaga 

  Fruita de temporada

Espirals amb sofregit 
amb ceba i tomàquet   
Filet de lluç planxa  

amb barreja  enciams
     i pipes 

fruita de temporada

Amanida de llenties 
truita de patates amb
enciam i tomàquet 

  
Fruita de temporada

 Menja fruita i
verdura, 5 al dia  

   crema  freda de porros
amb tostes

Amanida de cigrons amb
cus cus i vinagre suau 

( tomàquet,pastanga, panses )
Fruita de temporada

B O N   E S T I U!!

Productes frescos i
 de  proximitat

   us recomanem
Prioritzar-los ! 

Més sostenibles,
més aroma, més
gust  i nutrients.

Menú triat per nens/es sisè
ensaladilla amb  

 *mahonesa opcional 
hamburguesa vegetal *
Macedònia de fruites 

SORTIDA  Picnic 
2 entrepans variats 

2 fruites 
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