
MENÚ DE PRIMAVERA              LLAR D’INFANTS  

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
SETMANA 
1 

 

Macarrons amb tomàquet 
Pollastre arrebossat  amb 

boletes de patates 
Fruita: Pera 

B- Iogurt amb  galetes 

Estofat de gall dindi amb 
patates i pèsols 

Fruita: Macedònia del temps 
B- Pa amb nocilla 

Verdura  (mongetes i 
patata amb puré) 

Truita de pernil dolç amb 
enciam 
Iogurt 

B- Papilla de fruita/ Trossos 

Arròs amb tomàquet 
Salsitxes de porc al forn 
amb enciam i pa  torrat 

Fruita: Plàtan 
B:Llet amb croissant 

Crema de verdures 
Varetes de peix  amb 
enciam i pastanaga 

Fruita: Poma 
B: Pa amb pernil dolç 

SETMANA 
2 

Arròs amb tomàquet 
Truita de patata amb 

enciam i olives 
Fruita: Síndria 

B- Iogurt amb galetes 

Verdura (patata i bleda amb                  
puré 

Hamburguesa de vedella amb 
enciam i pastanaga 

Fruita : Pera 
B- Pa amb  nocilla 

Sopa de peix amb pasta 
Peix arrebossat amb   

patates fregides 
Iogurt 

B- Papilla de fruita/ trossos 
 

Crema de verdures amb 
formatge 

Pollastre rostit a la 
llimona 

Fruita: Macedònia 
B- Llet amb croissant 

Espagueti amb tomàquet 
Croquetes  casolanes amb 

enciam 
Fruita: Poma 

B- Pa amb pernil dolç 

SETMANA 
3 

 

Arròs amb tomàquet 
Varetes de lluç amb amanida 

Fruita : Macedònia 
B- Iogurt amb  galetes 

 

Vichyssoise (crema de porros) 
Hamburguesa de pollastre  amb 

tomàquet 
Fruita : Plàtan 

B- Pa amb nocilla 

Macarrons amb tomàquet  
i salsitxes 

Iogurt 
B- Papilla de fruita/ trossos 

 

Brou de pollastre amb 
arròs 

Truita de pernil dolç amb 
pa amb tomàquet 

Fruita : Pera 
B- Llet amb croissant 

Crema de llegums 
(cigrons i espinac) 

Peix arrebossat amb pa 
tomàquet 

Fruita: Poma 
B- Pa amb pernil dolç 

SETMANA 
4 
 

Fideus a la cassola 
Llibret de  pernil arrebossat 
amb formatge amb amanida 

Fruita: Síndria 
B- Iogurt amb  galetes 

 
 

Crema de carbassó i mongeta 
blanca amb formatge 

Emperador al forn amb 
tomàquet 

Fruita:  Plàtan 
B- Pa amb nocilla 

Sopa de peix 
Pollastre arrebossat amb 

boletes de patata 
Iogurt 

B- Papilla de fruita/ trossos 

Arròs amb tomàquet 
Truita amb formatge i 

enciam i olives 
Fruita: Taronja amb sucre 

B- Llet amb croissant 
 

Llenties  estofades, 
Hamburguesa de vedella 
a la planxa amb enciam 

Fruita : Pera 
B- Pa amb pernil dolç 

SETMANA 
5 

 

Espagueti amb tomàquet 
Pollastre rostit amb puré de 

patata 
Fruita: Meló 

B- Iogurt amb  galetes 

Crema de verdures 
Truita de patata amb pa amb 

tomàquet 
Fruita :  Síndria 

B- Pa amb nocilla 
 

Patates estofades amb 
mandonguilles 

Iogurt 
B- Papilla de fruita/ trossos 

 
 

Brou de pollastre amb 
arrós 

Peix  arrebossat amb 
amanida 

Fruita: Pera 
B- Llet amb croissant 

Patates estofades amb 
pèsols i carn de vedella 

Fruita: Macedònia 
B- Pa amb pernil dolç 

 Fruita del temps             * Tots els àpats van                          *Menú règim:                               

Poma/Pera                       acompanyats de pa.                        -Arròs bullit/Verdura                  

Mandarina                        * Amanides i verdures                    - Pollastre/lluç/bistec                 

Taronja/Plàtan                  S’utilitza oli d’oliva verge              - Iogurt/poma                        *                                    



     - MENÚ DE PRIMAVERA              PARVULARI - PRIMÀRIA 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
SETMANA 

1 

 

Tortel·linis amb tomàquet 
Pollastre rostit a la llimona, amb 

enciam i pastanaga 
Fruita: Pera 

Llenties estofades amb 
verdures 

Filet de lluç a la marinera 
Fruita: Poma 

Verdura  (mongetes i 
patata) 

Truita de pernil dolç, amb 
amanida de tomàquet i 

olives 
Iogurt 

Arròs amb tomàquet 
Broquetes de gall dindi al 

forn, amb enciam i 
pastanaga 

Fruita: Plàtan 

Crema de verdures 
Anelles de calamar 

estofades amb patates 
Fruita: Raïm 

 

SETMANA 
2 

Cigrons estofats 
Truita a la francesa, amb 
amanida de tomàquet, 

pastanaga i poma 
Fruita: Síndria 

Verdura ( patates i  bledes) 
Hamburguesa de vedella a la 
planxa, amb enciam  i olives 

Fruita: Pera 
 
 

Sopa de peix amb pasta 
Emperador al forn amb 

verdures. 
Iogurt 

Crema de verdures, amb 
formatge 

Estofat de gall dindi amb 
xampinyons 
Fruita: Kiwi 

Amanida de enciam 
patates  olives i tonyina 
Tires de sípia amb ceba i 

tomàquet 
Fruita: Poma 

SETMANA 
3 

 

Ensalada russa amb maionesa 
 (patates, mongetes,i 

pastanaga) 
Llibrets de pernil amb formatge 

amb amanida de tomàquet 
olives i poma 

Fruita: Macedònia 

Vichyssoise (crema de porros) 
Hamburguesa de pollastre a la 

planxa amb patata al forn i 
amanida 

Fruita:  Plàtan 

Espagueti amb tomàquet i  
orenga 

Filet de lluç arrebossat amb 
patates fregides 
Llet amb colacao 

 

Brou de pollastre amb 
arròs 

Mandonguilles  de vedella 
a la jardinera 
Fruita: Pera 

Verdura (coliflor amb 
patates) 

Hamburguesa de salmó a la 
planxa amb enciam , olives i 

tomàquet 
Fruita: Poma 

SETMANA 
4 
 

Amanida (enciam, olives, 
pastanaga) 

Fideus a la cassola amb salsitxes 
Fruita: Síndria 

 

Crema de carbassó i mongeta 
blanca amb formatge 

Emperador al forn amb ceba i 
tomàquet 

Fruita: Kiwi 

Sopa de peix amb pasta 
Pollastre arrebossat, amb 
enciam, olives i daus de 

poma 
Iogurt 

 

Arròs amb tomàquet 
Truita a la francesa amb 

xampinyons 
Fruita: Poma 

Llenties  estofades amb 
verdures 

Bunyols de bacallà, casolans 
amb enciam i pastanaga 

Fruita: Taronja amb sucre 

SETMANA 
5 

 

Espirals de colors amb 
tomàquet i orenga 

Pollastre rostit a l’allet 
Fruita:Meló 

Verdura (pèsols i patata) 
Broquetes de porc al forn amb 

enciam , pastanaga i poma 
Fruita:  Sìndria 

 
 

Empedrat de mongetes 
seques, tomàquet, enciam i 

tonyina 
Truita de formatge amb pa 

tomàquet 
Fruita: Kiwi 

 

Brou de pollastre amb 
arròs 

Salsitxes al forn de 
pollastre amb patates 

fregides 
Fruita:  Bol de iogurt amb 

fruita fresca 

Amanida , enciam ou dur i 
tomàquet 

Arròs a la cassola de 
verdures 

Fruita: Pera 

Fruita del temps             * Tots els àpats van                                  *Menú règim:                              * Cada darrer dia de mes es      *El dia de les sortides de tot 

Poma/Pera                       acompanyats de pa.                                -Arròs bullit/Verdura                    celebrarà un país temàtic           el dia es farà picnic 

Mandarina                        * Amanides i verdures                            - Pollastre/lluç/bistec                 

Taronja/Plàtan/Pinya     S’utilitza oli d’oliva verge                      - Iogurt/poma 



MENÚ DE PRIMAVERA              SENSE GLUTEN  

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
SETMANA 

1 

 

Macarrons  amb tomàquet 
Pollastre rostit a la llimona amb 

enciam i pastanaga 
Fruita: Pera 

Llenties  estofades  amb 
verdures 

Filet de lluç a la marinera 
Fruita: Poma 

Verdura (mongetes i 
patates) 

Truita a la francesa amb 
amanida de tomàquet i 

olives 
Iogurt 

Arròs amb tomàquet 
Pit de pollastre a la planxa 
amb amanida d’enciam i 

pastanaga 
Fruita: Plàtan 

Crema de verdures 
Anelles de calamars 

estofades amb patates 
Fruita: Raïm 

 

SETMANA 
2 

Cigrons estofats 
Truita a la francesa amb 
amanida de tomàquet 

pastanaga i poma 
Fruita: Síndria 

Verdura (bledes i patates) 
Hamburguesa de vedella 

patates al caliu 
Fruita: Pera 

 

Sopa de peix amb pasta 
Emperador al forn amb 

verdures 
Iogurt 

Crema de verdures amb 
formatge 

Estofat de gall dindi amb 
xampinyons 
Fruita:  Kiwi 

 

Amanida de enciam , 
patates, olives i tonyina 

Tires de sèpia amb ceba i 
tomàquet 

Fruita: Poma 
 

SETMANA 
3 

 

Ensalada russa (mongetes amb 
patates i pastanaga) 

Bistec de vedella a la planxa 
Fruita: Macedònia 

 

Vichyssoise (crema de porros) 
Hamburguesa de pollastre a la 

planxa amb patates al forn 
Fruita: Plàtan 

Macarrons amb tomàquet i 
orenga 

Filet de lluç a la planxa amb 
enciam i olives. 

Iogurt 
 

Brou de pollastre amb arròs 
Hamburguesa de pollastre 
a la  planxa amb amanida  

variada 
Fruita: Pera 

Verdura (coliflor amb 
patates) 

Hamburguesa de salmó amb 
enciam i tomàquet 

Fruita: Poma 
 

SETMANA 
4 
 

Amanida (enciam, olives i 
pastanaga) 

Fideus a la cassola amb salsitxes 
Fruita: Síndria 

 

Crema de carbassó i  mongeta 
blanca amb formatge 

Emperador al forn amb ceba i 
tomàquet 

Fruita: Kiwi 

Sopa de peix amb pasta 
Pollastre a la planxa amb 
enciam, olives i daus de 

poma 
Iogurt 

 

Arròs amb tomàquet 
Truita a la francesa amb 

xampinyons 
Fruita: Poma 

 

Llenties estofades amb 
verdures 

Hamburguesa de vedella 
a la planxa amb enciam 

Fruita: Taronja amb sucre 

SETMANA 
5 

 

Macarrons amb tomàquet 
Pollastre rostit amb amanida 

d’enciam i tomàquet 
Fruita: Meló 

Crema de verdures 
Broquetes de porc al forn 

Amb enciam, pastanaga i poma 
Fruita:  Síndria 

 

Empedrat de mongetes 
seques, tomàquet, enciam i 

tonyina 
Truita de formatge amb pa 

tomàquet 
Fruita: Kiwi 

 
 

Brou de pollastre amb arròs 
Salsitxes al forn amb 

enciam i olives 
Fruita: Bol de iogurt amb 

Fruita fresca 

Amanida: enciam, ou, 
tomàquet 

Arròs a la cassola  de 
verdures 

Fruita: Pera 

 Fruita del temps             * Tots els àpats van                        *Menú règim:                              * Cada darrer dia de mes es      *El dia de les sortides de tot   

Poma/Pera                       acompanyats de pa.                        -Arròs bullit/Verdura                 celebrarà un país temàtic           el dia es farà picnic 

Mandarina                        * Amanides i verdures                    - Pollastre/lluç/bistec                 

Taronja/Plàtan/Pinya     S’utilitza oli d’oliva verge              - Iogurt/poma 
Les farines, el pa i la pasta són sense gluten 



MENÚ DE PRIMAVERA              SENSE LACTOSA 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
SETMANA 

1 

 

Tortel·linis amb tomàquet 
Pollastre rostit a la llimona 

amb enciam i pastanaga 
Fruita: Pera 

Llenties  estofades amb 
verdures 

Filet de lluç a la marinera 
Fruita: Poma 

Verdura (mongetes i 
patates) 

Truita a la francesa amb 
enciam  i olives 
Iogurt de soja 

Arròs amb tomàquet 
Broquetes de gall dindi al 

forn, amb enciam i 
pastanaga 

Fruita: Plàtan 

Crema de verdures. 
Anelles de calamar 

estofades amb patates 
Fruita: Raïm 

 

SETMANA 
2 

Cigrons estofats 
Truita a la francesa amb 

enciam, pastanaga, poma 
Fruita :  Síndria 

Verdura (patates i bledes) 
Hamburguesa de vedella 

a la planxa amb enciam i olives 
Fruita : Pera 

 

Sopa de peix  amb pasta 
Emperador al forn amb 

verdures 
Iogurt de soja 

Crema de verdures 
Estofat de gall dindi amb 

xampinyons 
Fruita : Kiwi 

 

Amanida de enciam, 
patates, olives, tonyina 

Tires de sèpia amb ceba i 
tomàquet 

Fruita: Poma 

SETMANA 
3 

 

·Ensalada russa (patates, 
mongetes i pastanaga) 

Lluç a la planxa amb enciam,  
olives 

Fruita: Macedònia 
 

Vichyssoise (crema de porros) 
Hamburguesa de pollastre a la 

planxa amb patates al forn 
Fruita: Plàtan 

Espaguetis amb tomàquet i  
orenga 

. Filet de lluç arrebossat 
amb enciam i pastanaga 

Iogurt de soja 
 

Brou de pollastre amb arròs 
Mandonguilles de vedella a 

la jardinera 
Fruita: Pera 

Verdura (coliflor amb 
patates) 

      Hamburguesa de salmó 
amb enciam  i tomàquet  

Fruita:  Poma 
 

SETMANA 
4 
 

Amanida de enciam, olives i 
pastanaga 

Fideus a la cassola amb salsitxes 
 

Fruita: Síndria 
 

Crema de carbassó i mongeta 
blanca 

Emperador al forn amb ceba i 
tomàquet 

Fruita: Kiwi 

Sopa de peix amb pasta 
Pollastre arrebossat amb 
enciam, olives i daus de 

poma 
Iogurt de soja 

 

Arròs amb tomàquet 
Truita a la francesa amb 

xampinyons 
Fruita: Poma 

 

Llenties estofades amb 
verdures 

Hamburguesa de vedella a 
la planxa amb pa tomàquet 
Fruita: Taronja amb sucre 

SETMANA 
5 

 

Espirals de colors amb 
tomàquet i orenga 

Pollastre rostit a l’allet amb 
ensiam, tomàquet i olives 

Fruita: Meló 

Verdura (pèsols i patates) 
Broquetes de porc al  forn amb 

enciam, pastanaga i poma 
Fruita: Maduixes 

 
 

Empedrat de mongetes 
seques, tomàquet, enciam i 

tonyina 
Truita a la francesa amb pa 

tomàquet 
Fruita: Kiwi 

 
 

Brou de pollastre amb arròs 
Salsitxes al forn amb 

patates fregides 
Fruita : Bol de iogurt amb 

fruita  fresca 

Amanida: enciam, ou 
dur,tomàquet 

Arròs a la cassola de  
verdures 

Fruita: Pera 

 Fruita del temps             * Tots els àpats van                        *Menú règim:                              * Cada darrer dia de mes es      *El dia de les sortides de tot 

Poma/Pera                       acompanyats de pa.                        -Arròs bullit/Verdura                 celebrarà un país temàtic           el dia es farà picnic 

Mandarina                        * Amanides i verdures                    - Pollastre/lluç/bistec                 

Taronja/Plàtan/Pinya     S’utilitza oli d’oliva verge              - Iogurt/poma 



MENÚ DE PRIMAVERA              PARVULARI-PRIMÀRIA (SENSE PORC) 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
SETMANA 

1 

 

Tortel·linis amb tomàquet 
Pollastre rostit a la llimona, amb 

enciam i pastanaga 
Fruita: Pera 

Llenties  estofades amb 
verdures 

Filet de lluç a la marinera, 
Fruita : Poma 

Verdura (mongetes i 
patates) 

Truita a la francesa amb 
tomàquet i olives 

Iogurt 

Arròs amb tomàquet 
Broquetes de gall dindi al 

forn amb enciam i 
pastanaga 

Fruita: Plàtan 
 

Crema de verdures 
Anelles de calamar 

estofades amb patates 
Fruita : Raïm 

 

SETMANA 
2 

Cigrons estofats 
Truita a la francesa amb 
amanida de tomàquet, 

pastanaga i poma 
Fruita: Síndria 

 

Verdura (patates i bledes ) 
Hamburguesa de vedella a la 
planxa amb patates al forn i 

enciam 
Fruita: Pera 

 

Sopa de peix amb pasta 
Emperador al forn amb 

verdures 
Iogurt 

Crema de verdures amb 
formatge 

Estofat de gall dindi amb 
xampinyons 
Fruita: Kiwi 

Amanida de enciam, 
patates, olives i tonyina 
Tires de sípia amb ceba i 

tomàquet 
Fruita: Poma 

SETMANA 
3 

 

Ensalada russa (patates , 
mongetes, pastanaga i 

maionesa) 
Lluç a la planxa amb pa 

tomàquet 
Fruita: Macedònia 

Vichyssoise (crema de porros) 
Hamburguesa de pollastre a la 

planxa amb patates al forn i 
enciam 

Fruita: Plàtan 

Espagueti amb tomàquet i 
orenga 

Filet de lluç arrebossat amb 
patates fregides 

Iogurt 

Brou de pollastre amb arròs 
Mandonguilles de vedella a 

la jardinera 
Fruita: Pera 

Verdura (patates i coliflor) 
Hamburguesa de salmó amb 

enciam i tomàquet 
Fruita: Poma 

 

SETMANA 
4 
 

Fideus a la cassola 
Varetes de lluç amb enciam i 

pastanaga 
Fruita: Síndria 

Crema de carbassó i mongeta 
blanca amb formatge 

Emperador al forn amb ceba i 
tomàquet 

Fruita: Kiwi 
 

Sopa de peix amb pasta 
Pollastre arrebossat amb 
enciam, olives i daus de 

poma 
Iogurt 

 

Arròs  amb tomàquet 
Truita a la francesa amb 

xampinyons 
Fruita: Poma 

 

Llenties estofades amb 
verdures 

Bunyols de bacallà casolans 
amb enciam, olives i 

pastanaga 
Fruita: Taronja amb sucre 

SETMANA 
5 

 

Espirals de colors amb 
tomàquet 

Pollastre rostit a l’allet amb 
amanida d’enciam i olives 

Fruita: Meló 

Verdura (pèsols i patates) 
Filet de lluç arrebossat amb 

enciam i pastanaga 
Fruita: Maduixes 

 
 

Empedrat de mongetes 
blanques, tomàquet, 

enciam i tonyina 
Truita de formatge amb pa 

tomàquet i enciam 
Fruita: Kiwi 

 
 

Brou de pollastre amb arròs 
Hamburguesa de tofu a la 

planxa amb patates 
fregides 

Fruita : Bol de iogurt amb 
fruita del temps 

Amanida : enciam , ou dur i 
tomàquet 

Arròs a la cassola amb 
verdures 

Fruita : Pera 

 Fruita del temps             * Tots els àpats van                        *Menú règim:                              * Cada darrer dia de mes es      *El dia de les sortides de tot 

Poma/Pera                       acompanyats de pa.                        -Arròs bullit/Verdura                 celebrarà un país temàtic           el dia es farà picnic 

Mandarina                        * Amanides i verdures                    - Pollastre/lluç/bistec                 

Taronja/Plàtan/Pinya     S’utilitza oli d’oliva verge              - Iogurt/poma 



MENÚ DE PRIMAVERA                (SENSE VEDELLA NI PORC) 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
SETMANA 

1 

 

Tortel·linis amb tomàquet 
Pollastre rostit a la llimona amb 

enciam i pastanaga 
Fruita : Pera 

Llenties estofades amb verdures 
Filet de lluç a la marinera 

Fruita:  Poma 

Verdura (mongetes i 
patates) 

Truita a la francesa amb 
amanida d’enciam i 

tomàquet. 
Iogurt 

Arròs amb tomàquet 
Broquetes de gall dindi al 

forn, amb enciam i 
pastanaga 

Fruita : Plàtan 
 

Crema de verdures. 
Anelles de calamar amb patates, 

estofades 
Fruita : Raïm 

 

SETMANA 
2 

Cigrons estofats 
Truita a la francesa , amb 

enciam i tomàquet 
Fruita : Síndria 

Verdura (patates i bledes) 
Hamburguesa de tofu 
amanida de tomàquet 

Fruita : Pera 

Sopa de peix amb pasta 
Emperador al forn amb 

verdures 
Iogurt 

 

Crema de verdures 
Estofat de gall dindi amb 

xampinyons 
Fruita :  Kiwi 

 

Amanida de enciam, patates, 
olives i tonyina 

Tires de sípia amb ceba i 
tomàquet 

Fruita : Poma 
 

SETMANA 
3 

 

Ensalada russa (patates, 
mongetes i pastanaga, amb 

maionesa) 
Lluç a la planxa amb amanida 

Fruita : Macedònia 
 

Vichyssoise (crema de porros) 
Hamburguesa de pollastre a la 

planxa amb patates al forn 
Fruita : Plàtan 

Espaguetis amb tomàquet 
Filet de lluç arrebossat amb 

patates fregides 
Iogurt 

Sopa vegetal amb arròs 
Truita a la francesa amb 

enciam 
Fruita: Pera 

Verdura(coliflor i patates) 
Hamburguesa de salmó al forn 

amb xampinyons 
Fruita: Poma 

 

SETMANA 
4 
 

Fideus a la cassola 
Varetes de peix amb enciam 

Fruita : Síndria 

Crema de carbassó i mongeta 
blanca amb formatge 

Emperador al forn  amb ceba i 
tomàquet 

Fruita : Kiwi 

Sopa de peix amb pasta 
Pollastre arrebossat amb 
enciam, olives i daus de 

poma 
Fruita : Iogurt 

Arròs amb  tomàquet 
Truita a la francesa amb 

xampinyons 
Fruita: Poma 

 
 
 

Llenties estofades amb verdures 
Bunyols de bacallà, casolans amb 

enciam 
Fruita : Taronja amb sucre 

SETMANA 
5 

 

Espirals de colors amb 
tomàquet i orenga 

Pollastre rostit a l’allet 
Fruita: Meló 

Verdura (pèsols i patates) 
Truita de formatge i pa amb 

tomàquet 
Fruita :  Síndria 

 
 

Empedrat de mongetes 
blanques, tomàquet, 

enciam i tonyina 
Truita de formatge amb pa 

tomàquet i enciam 
Fruita: Kiwi 

Sopa vegetal arròs 
Hamburguesa d’espinacs 

amb patates fregides 
Fruita: Bol de iogurt amb 

fruita fresca 

Amanida amb enciam, ou dur i 
tomàquet. 

Arròs a la cassola de verdures. 
Fruita: Pera 

 Fruita del temps                                    .Tots els àpats van acompanyats de pa                        .Menú règim 

 Poma/Pera /Mandarina/ Plàtan       .Amanides i verdures s’utilitza  oli d’oliva verge        -Arròs  bullit/Verdura/lluç/ou/hamburguesa vegetal    

                                                                                                                                                                 -Iogurt/poma 


