
                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             MENÚ Juliol 2021                     LLAR  D’INFANTS  

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
    Dia: 1 juliol  

Arròs amb tomàquet 
Varetes de peix amb amanida 
variada  
Fruita de temporada 
B: Pa amb xocolata  

Dia: 2 juliol  
Fideus a la cassola amb salsitxes 
i amanida variada 
Fruita de temporada 
B: Pa amb formatge 

 Dia: 5 juliol  
Espaguetis amb salsa de 
tomàquet natural 
Truita amb pernil dolç amb 
amanida variada 
Fruita de temporada  
B: Làctics amb galetes 

Dia: 6 juliol  
Arròs a la cassola amb pollastre i 
amanida variada. 
Fruita de temporada  
B:Pa amb pernil dolç 
 

Dia: 7 juliol  
Crema de carbassa i carbassó 
amb patata 
Bacallà amb salsa de tomàquet 
Làctics 
B: Macedònia de fruita 

Dia: 8 juliol  
Sopa de brou amb pistons 
Hamburguesa de vedella a la 
planxa amb patates al forn 
Fruita de temporada 
B: Pa amb plàtan 

Dia: 9 juliol  
Verdura: bledes i patata (puré) 
Llibrets de pernil dolç i formatge 
amb amanida variada  
Fruita de temporada 
B: Pa amb formatge 

 

 
 

Dia: 12 juliol  
Crema de verdures (carbassó, 
carbassa i pastanaga) 
Fricandó amb xampinyons. 
Fruita de temporada 
B: Làctics amb galetes  

Dia: 13 juliol  
Espaguetis amb salsa de 
tomàquet 
Pit de pollastre arrebossat amb 
amanida variada 
Fruita de temporada 
B:Pa amb pernil dolç 

Dia: 14 juliol  
Arròs amb tomàquet 
Salmó al forn amb amanida 
variada        
Làctics 
B: Macedònia de fruita 

Dia: 15 juliol  
Sopa de brou amb pasta 
Hamburguesa de vedella  amb 
patates fregides 
Fruita de temporada  
B: Pa amb plàtan 

Dia: 16 juliol  
Crema de verdures (bledes, 
pastanaga i patata) 
Croquetes de pernil i amanida 
variada 
Fruita de temporada  
B: Pa amb formatge 

 
 
 

Dia: 19 juliol  
Minestra de verdures  
Pollastre al forn amb patates 
xips 
Fruita de temporada 
B: Làctics amb galetes 

Dia: 20 juliol  
Fideus a la cassola 
Truita amb pernil dolç i amanida 
variada  
Fruita de temporada 
B:Pa amb pernil dolç  

Dia: 21 juliol  
Crema de verdures (pastanaga, 
carbassa i carbassó i patata) 
Filet de lluç amb amanida 
variada. Làctics 
B: Macedònia de fruita 

Dia: 22 juliol  
Arròs amb tomàquet 
Hamburguesa de vedella amb 
xampinyons 
Fruita de temporada 
B: Pa amb xocolata 

Dia: 23 juliol  
Crema de llegums: cigrons, 
pastanaga i patata. 
Salsitxes  a la planxa amb 
tomàquet amanit 
Fruita de temporada  
B: Pa amb formatge 

             Molt   bon   estiu  famílies ! ! 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fruita del temps 

Poma/ Pera/ Mandarines/ Taronja/ 

Plàtan/ Pinya/ Kiwi/ Raïm / Préssec/  

Meló/ Síndria/ Prunes....                 

*Menú de règim: Astringent - Laxant 

 Arròs bullit / Verdures variades 

*Carn:Pollastre- Bistec  *Peix: Lluç  

*Làctics / Poma 

*Amanides Variades: (tres  ingredients) 

Enciam, ceba, tomàquet, pastanaga, blat de 

moro, cogombre, olives,  llavors,.. 

*Tots els àpats van acompanyants de pa  

*Amanides i verdures: s’utilitza oli d’oliva  

   verge 

                
Làctics: Iogurt natural/sabors, Flam, Llet, Natilles… 

 

                


