
SÍNDRIA

Ens aporta 
vitamina C, A i B, 
potassi, magnesi, 

fòsfor i 
antioxidants

PROPIETATS BENEFICIS Com MENJAR-LA
És una fruita 
hidratant, 

diurètica, depurativa, 
refrescant i  

cardiosaludable 

Fresca, en suc, en 
batut, en macedònia, 

en gaspatxo i en 
gelat per combatre la 

calor



 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MENÚ: MAIG 2022                          LLAR  D’INFANTS                             

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
 2 

Crema de verdures: bròquil, 
pastanaga, ceba i patata 
Croquetes de pollastre amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada 
Berenar: pa amb plàtan 

3 
Estofat de gall dindi amb  patates , 
pèsols  i pastanaga 
Fruita de temporada 
B: natilles amb galetes 
 

4 
Arròs amb salsa de tomàquet  
Truita de xips de patata amb amanida 
d’enciam,  pastanaga i tomàquet 
Làctic 
B: Pa amb formatge tendre 

5 
Dia proteïna vegetal: crema de 
carbassó amb formatge 
Llenties guisades amb ceba i 
pastanaga 
Fruita de temporada 
B: pa de pessic 

6 
Amanida variada: enciam, pastanaga i 
ceba. 
Macarrons amb carn de vedella  i 
salsa de tomàquet casolana 
B:pa amb xocolata 
 

 9 
Verdura: patata i mongeta tendra 
Varetes de peix amb pa i tomàquet 
Fruita de temporada 
B: pa amb gall dindi 

10 
Dia proteïna vegetal: sopa vegetal 
amb pasta fina 
Cigrons amb patata, pebrot i ceba 
Fruita de temporada 
B: ensaïmades amb suc de taronja 

11 
Amanida de pasta de sabors 
(tomàquet, enciam i pastanaga) 
Truita a la francesa amb xampinyons 
Làctic 
B: pa amb formatget 
 

12 
Arròs  amb  quinoa i salsa de 
tomàquet casolana 
Salsitxes de pollastre al forn amb 
puré de patates 
Fruita de temporada  
B: galetes amb xocolata 

13 
Sopa de peix amb pasta fina 
Salmó al forn amb tomàquet confitat 
Fruita variada 
B: entrepà de llonganissa 
 

 16 
Dia proteïna vegetal:  amanida 
d’enciam, pastanaga i remolatxa 
Macarrons amb  tofu i salsa de 
tomàquet casolana 
Fruita de temporada 
B: magdalenes 

17 
Sopa d’au amb galets 
Pollastre a la planxa amb cigrons 
saltejats 
Fruita de temporada 
B: llet amb galetes 

18 
Llenties amb verduretes 
Truita de patates amb pa i tomàquet 
Làctic 
B: pa amb pernil dolç 

19 
Arròs amb salsa de tomàquet 
Hamburguesa de vedella a la planxa 
amb patates fregides 
Fruita de temporada 
B: pa amb crema de cacau 

20 
Amanida d’enciam, tomàquet i 
pastanaga 
Fideus a la cassola amb lluç i salsa de 
tomàquet sofregit 
Fruita de temporada 
B: Pa amb formatge 

 

 
 

23 
Verdura: patata i  mongeta tendra 
Llibret de pernil i formatge amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada 
B: iogurt amb galetes 
 

24 
Pasta de sabors amb salsa de 
tomàquet 
Truita de pernil dolç amb amanida 
d’enciam, tomàquet i ceba tendra 
Fruita de temporada 
B: pa amb plàtan 

25 
Dia proteïna vegetal: crema de porros 
Cigrons guisats amb patates 
Fruita de temporada 
B: pa amb crema de cacau 

26 
Arròs amb salsa de tomàquet 
Hamburguesa d’espinacs i au amb 
xampinyons 
Làctic 
B: galetes amb formatget 

27 
Sopa de peix amb pasta fina 
Lluç arrebossat amb mongeta blanca 
saltejada 
Fruita de temporada  
B: pa amb pernil dolç 

 
 
 

30 
Espaguetis amb salsa de  tomàquet 
casolana 
Calamars a la romana amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada 
B: pa amb xocolata 

31 
Crema de verdures (patata, ceba, 
bledes i pastanaga) 
Mandonguilles de vedella amb salsa 
de tomàquet casolana 
Fruita de temporada 
B: pa de pessic cassola 

   

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*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 sense pinyol,  llavors,.. 

*Tots els àpats van 

acompanyants de pa  

*Amanides i verdures: 

s’utilitza oli d’oliva  

  verge per a amanir 

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

 

                

Els menús poden ser modificats sense previ avís en funció de les necessitats del centre.                



                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

MENÚ: MAIG 2022                             PARVULARI                                 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
 2 

Crema de verdures: bròquil, 
pastanaga, ceba i patata 
Croquetes de pollastre amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada 
 

3 
Estofat de gall dindi amb  patates , 
pèsols  i pastanaga 
Fruita de temporada 
 
 

4 
Arròs amb salsa de tomàquet  
Truita de xips de patata amb amanida 
d’enciam,  pastanaga i tomàquet 
Làctic 
 

5 
Dia proteïna vegetal: crema de 
carbassó amb formatge 
Llenties guisades amb ceba i 
pastanaga 
Fruita de temporada 
 

6 

OLIMPÍADES 
(MAR BELLA) 

PÍCNIC 

 9 
Verdura: patata i mongeta tendra 
Varetes de peix amb pa i tomàquet 
Fruita de temporada 
 

10 
Dia proteïna vegetal:  sopa vegetal 
amb pasta fina 
Cigrons amb patata, pebrot i ceba 
Fruita de temporada 
 

11 
Amanida de pasta de sabors 
(tomàquet, enciam i pastanaga) 
Truita a la francesa amb xampinyons 
Làctic 
 

12 
Arròs  amb  quinoa i salsa de 
tomàquet casolana 
Salsitxes de pollastre al forn amb 
puré de patates 
Fruita de temporada  
 

13 
Sopa de peix amb pasta fina 
Salmó al forn amb tomàquet confitat 
Fruita variada 
 
 

 16 
Dia proteïna vegetal:  amanida 
d’enciam, pastanaga i remolatxa 
Macarrons amb  tofu i salsa de 
tomàquet casolana 
Fruita de temporada 

17 
Sopa d’au amb galets 
Pollastre a la planxa amb cigrons 
saltejats 
Fruita de temporada 
 

18 
Llenties amb verduretes 
Truita de patates amb pa i tomàquet 
Làctic 

19 
Arròs amb salsa de tomàquet 
Hamburguesa de vedella a la planxa 
amb patates fregides 
Fruita de temporada 
 

20 
Amanida d’enciam, tomàquet i 
pastanaga 
Fideus a la cassola amb lluç i salsa de 
tomàquet sofregit 
Fruita de temporada 
 

 

 
 

23 
Verdura: patata i  mongeta tendra 
Llibret de pernil i formatge amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada 
 
 

24 
Pasta de sabors amb salsa de 
tomàquet 
Truita de pernil dolç amb amanida 
d’enciam, tomàquet i ceba tendra 
Fruita de temporada 
 

25 
Dia proteïna vegetal: crema de porros 
Cigrons guisats amb patates 
Fruita de temporada 
 

26 
Arròs amb salsa de tomàquet 
Hamburguesa d’espinacs i au amb 
xampinyons 
Làctic 
 

27 
Sopa de peix amb pasta fina 
Lluç arrebossat amb mongeta blanca 
saltejada 
Fruita de temporada  
 

 
 
 

30 
Espaguetis amb salsa de  tomàquet 
casolana 
Calamars a la romana amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada 
 

31 
Crema de verdures (patata, ceba, 
bledes i pastanaga) 
Mandonguilles de vedella amb salsa 
de tomàquet casolana 
Fruita de temporada 
 

   

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*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 sense pinyol,  llavors,.. 

*Tots els àpats van 

acompanyants de pa  

*Amanides i verdures: 

s’utilitza oli d’oliva  

  verge per a amanir 

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

 

                

Els menús poden ser modificats sense previ avís en funció de les necessitats del centre.                



            

MENÚ: MAIG 2022                             PRIMÀRIA                                                                             

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
 2 

Crema de verdures: bròquil, 
pastanaga, ceba i patata 
Croquetes de pollastre amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada 

3 
Amanida d’enciam,  pastanaga i 
tomàquet 
Estofat de gall dindi, patates , pèsols  i 
pastanaga 
Fruita de temporada 

4 
Arròs amb salsa de tomàquet 
Truita de xips de patata amb amanida 
d’enciam, pastanaga i tomàquet 
Làctic 

5 
Dia proteïna vegetal: crema de 
carbassó  
Llenties guisades amb ceba i 
pastanaga 
Fruita de temporada 

 6                                   

OLIMPÍADES 
(MAR BELLA) 

PÍCNIC 

 9 
Verdura: patata i mongeta tendra 
Varetes de peix amb pa i tomàquet 
Fruita de temporada 
 

10 
Dia proteïna vegetal:  amanida 
d’enciam,  pastanaga,  remolatxa i 
ceba tendra 
Cigrons amb patata i pebrot vermell 
Fruita de temporada  
 

11 
Amanida de pasta de sabors 
(tomàquet, enciam, pastanaga i 
tonyina) 
Truita a la francesa amb xampinyons 
Làctic 
 

12 
Arròs  i quinoa amb salsa de 
tomàquet casolana 
Salsitxes de pollastre al forn  amb 
puré de patates 
Fruita de temporada  

13 
Sopa de peix amb pasta fina 
Salmó al forn amb tomàquet confitat 
Fruita variada 

 16 
Dia proteïna vegetal: amanida 
d’enciam, pastanaga i remolatxa 
Macarrons amb  tofu i salsa de 
tomàquet casolana 
Fruita de temporada 

17 
Sopa de pollastre amb galets 
Pollastre a la planxa amb cigrons 
saltejats 
Fruita de temporada 
 

18 
Llenties amb verduretes 
Truita de patates amb pa i  tomàquet 
Làctic 
 

19 
Arròs amb salsa de tomàquet 
Hamburguesa de vedella a la planxa 
amb patates fregides 
Fruita de temporada 
 

20 
Amanida d’enciam, tomàquet i 
pastanaga 
Fideus a la cassola amb lluç i sofregit 
de tomàquet 
Fruita de temporada 
 

 

 
 

23 
Verdura: patata i  mongeta tendra 
Llibret de pernil i formatge amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada 
 

24 
Pasta de sabors amb salsa de 
tomàquet 
Truita de pernil dolç amb amanida 
d’enciam, tomàquet i ceba tendra 
Fruita de temporada 
 

25 
Dia proteïna vegetal: crema de porros 
amb pa torrat 
Cigrons guisats amb patates 
Fruita de temporada 
 

26 
Arròs amb salsa de tomàquet 
Hamburguesa d’espinacs i au amb 
xampinyons 
Làctic 
 
 

27 
Sopa de peix amb pasta fina 
Lluç arrebossat amb mongeta blanca 
saltejada 
Fruita de temporada  
 

 
 
 

30 
Espaguetis amb salsa de  tomàquet 
casolana 
Calamars a la romana amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada 
 

31 
Verdura: bledes amb patates 
Mandonguilles de vedella amb salsa 
de tomàquet casolana 
Fruita de temporada 
 

   

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*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 sense pinyol,  llavors,.. 

*Tots els àpats van 

acompanyants de pa  

*Amanides i verdures: 

s’utilitza oli d’oliva  

  verge per a amanir 

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

 

                

Els menús poden ser modificats sense previ avís en funció de les necessitats del centre.                



                  

MENÚ: MAIG 2022                          SENSE  LACTOSA                                                                        

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
 2 

Crema de verdures: bròquil, 
pastanaga, ceba i patata 
Pollastre a la planxa amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada 

3 
Amanida d’enciam,  pastanaga i 
tomàquet 
Estofat de gall dindi, patates , pèsols  i 
pastanaga 
Fruita de temporada 

4 
Arròs amb salsa de tomàquet 
Truita de xips de patata amb amanida 
d’enciam, pastanaga i tomàquet 
Fruita de temporada 

5 
Dia proteïna vegetal:  crema de 
carbassó  
Llenties guisades amb ceba i 
pastanaga 
Fruita de temporada 

6                                     

OLIMPÍADES 
(MAR BELLA) 

PÍCNIC 

 9 
Verdura: patata i mongeta tendra 
Varetes de peix amb pa i tomàquet 
Fruita de temporada 
 

10 
Dia proteïna vegetal:  amanida 
d’enciam,  pastanaga,  remolatxa i 
ceba tendra 
Cigrons amb patata i pebrot vermell 
Fruita de temporada  
 

11 
Amanida de pasta de sabors 
(tomàquet, enciam, pastanaga i 
tonyina) 
Truita a la francesa amb xampinyons 
Fruita de temporada 
 

12 
Arròs  i quinoa amb salsa de 
tomàquet casolana 
Salsitxes de pollastre al forn  amb 
puré de patates 
Fruita de temporada  

13 
Sopa de peix amb pasta fina 
Salmó al forn amb tomàquet confitat 
Fruita variada 

 16 
Dia proteïna vegetal: amanida 
d’enciam, pastanaga i remolatxa 
Macarrons amb  tofu i salsa de 
tomàquet casolana 
Fruita de temporada 

17 
Sopa de pollastre amb galets 
Pollastre a la planxa amb cigrons 
saltejats 
Fruita de temporada 
 

18 
Llenties amb verduretes 
Truita de patates amb pa i  tomàquet 
Fruita de temporada 
 

19 
Arròs amb salsa de tomàquet 
Hamburguesa de vedella a la planxa 
amb patates fregides 
Fruita de temporada 
 

20 
Amanida d’enciam, tomàquet i 
pastanaga 
Fideus a la cassola amb lluç i sofregit 
de tomàquet 
Fruita de temporada 
 

 

 
 

23 
Verdura: patata i  mongeta tendra 
Bunyols de bacallà amb pa i tomàquet 
Fruita de temporada 
 

24 
Pasta de sabors amb salsa de 
tomàquet 
Truita de pernil dolç amb amanida 
d’enciam, tomàquet i ceba tendra 
Fruita de temporada 
 

25 
Dia proteïna vegetal: crema de porros 
amb pa torrat 
Cigrons guisats amb patates 
Fruita de temporada 
 

26 
Arròs amb salsa de tomàquet 
Hamburguesa d’espinacs i au amb 
xampinyons 
Fruita de temporada 
 
 

27 
Sopa de peix amb pasta fina 
Lluç arrebossat amb mongeta blanca 
saltejada 
Fruita de temporada  
 

 
 
 

30 
Espaguetis amb salsa de  tomàquet 
casolana 
Calamars a la romana amb pa i 
tomàquet 
Fruita de temporada 
 

31 
Verdura: bledes amb patates 
Mandonguilles de vedella amb salsa 
de tomàquet casolana 
Fruita de temporada 
 

   

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*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 sense pinyol,  llavors,.. 

*Tots els àpats van 

acompanyants de pa  

*Amanides i verdures: 

s’utilitza oli d’oliva  

 verge. 

                
Làctics: sense lactosa /Arrebossats sense lactosa 

 

                

Els menús poden ser modificats sense previ avís en funció de les necessitats del centre.                



                             

MENÚ: MAIG 2022                            SENSE GLUTEN                                                                             

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
 2 

Crema de verdures: bròquil, 
pastanaga, ceba i patata 
Pollastre a la planxa amb tomàquet 
amanit 
Fruita de temporada 
 

3 
Estofat de gall dindi amb  patates , 
pèsols  i pastanaga 
Fruita de temporada 
 
 

4 
Arròs amb salsa de tomàquet  
Truita de xips de patata amb amanida 
d’enciam,  pastanaga i tomàquet 
Làctic 
 

5 
Dia proteïna vegetal: crema de 
carbassó amb formatge 
Llenties guisades amb ceba i 
pastanaga 
Fruita de temporada 
 

6 

OLIMPÍADES 
(MAR BELLA) 

PÍCNIC 

 9 
Verdura: patata i mongeta tendra 
Llom a la planxa amb enciam i 
pastanaga 
Fruita de temporada 
 

10 
Dia proteïna vegetal: sopa vegetal 
amb pasta fina 
Cigrons amb patata, pebrot i ceba 
Fruita de temporada 
 

11 
Amanida de pasta de sabors 
(tomàquet, enciam i pastanaga) 
Truita a la francesa amb xampinyons 
Làctic 
 

12 
Arròs  amb  quinoa i salsa de 
tomàquet casolana 
Salsitxes de pollastre al forn amb 
puré de patates 
Fruita de temporada  
 

13 
Sopa de peix amb pasta fina 
Salmó al forn amb tomàquet confitat 
Fruita variada 
 
 

 16 
Dia proteïna vegetal:  amanida 
d’enciam, pastanaga i remolatxa 
Macarrons amb  tofu i salsa de 
tomàquet casolana 
Fruita de temporada 

17 
Sopa d’au amb pasta fina 
Pollastre a la planxa amb cigrons 
saltejats 
Fruita de temporada 
 

18 
Llenties amb verduretes 
Truita de patates amb amanida de 
tomàquet 
Làctic 

19 
Arròs amb salsa de tomàquet 
Hamburguesa de vedella a la planxa 
amb patates fregides 
Fruita de temporada 
 

20 
Amanida d’enciam, tomàquet i 
pastanaga 
Fideus a la cassola amb lluç i salsa de 
tomàquet sofregit 
Fruita de temporada 
 

 

 
 

23 
Verdura: patata i  mongeta tendra 
Pernil dolç a la planxa amb enciam, 
pastanaga i tomàquet 
Fruita de temporada 
 
 

24 
Pasta de sabors amb salsa de 
tomàquet 
Truita de pernil dolç amb amanida 
d’enciam, tomàquet i ceba tendra 
Fruita de temporada 
 

25 
Dia proteïna vegetal: crema de porros 
Cigrons guisats amb patates 
Fruita de temporada 
 

26 
Arròs amb salsa de tomàquet 
Hamburguesa d’espinacs i au amb 
xampinyons 
Làctic 
 

27 
Sopa de peix amb pasta fina 
Lluç a la planxa amb mongeta blanca 
saltejada 
Fruita de temporada  
 

 
 
 

30 
Espaguetis amb salsa de  tomàquet 
casolana 
Pollastre a la planxa amb ceba i 
tomàquet 
Fruita de temporada 
 

31 
Crema de verdures (patata, ceba, 
bledes i pastanaga) 
Mandonguilles de vedella amb salsa 
de tomàquet casolana 
Fruita de temporada 
 

   

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 sense pinyol,  llavors,.. 

*Amanides i verdures: s’utilitza oli 

d’oliva verge. 

                

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

 

                

Els menús poden ser modificats sense previ avís en funció de les necessitats del centre.                

*Productes sense gluten: 

             Pa/ Pasta/ 


