
 Arròs  amb salsa de tomàquet 

Croquetes de rostit amb enciam 

Fruita i pa 

CASAL D’ESTIU

Amanida de patata (Patata, 
tomàquet, enciam i ceba tendre) 

Truita de formatge amb enciam 

Fruita i pa 

*Plats amb ingredients ecològics 
i/o de proximitat 
*Plats amb ingredients integrals 

 

Amanida d’enciams, tomàquet i 
formatge fresc 

Fideuà amb gambetes i sípia 

Fruita  i pa 

Menú supervisat per Silvia 
Gutiérrez, dietista-nutricionista 
col·legiat (Núm. CAT 636) 

@platdecolors 
 

Amanida de cigrons (blat de 
moro, pastanaga i tonyina) 

Filet de lluç al forn amb herbes 
aromàtiques i enciam i olives 

Iogurt i pa 

Patates amb all i oli 

Hamburguesa de vedella amb 
enciam 

Fruita i pa 

Arròs amb verdures 
(ceba,tomàquet, albergínia i 
pastanaga) 

Seitons arrebossats amb escarola 

Fruita i pa 

Mongetes blanques saltejades 
amb all I julivert  

Truita de patates I ceba amb 
enciam 

Fruita i pa 

Mongeta verda amb patata 
bullida 

Pizza casolana de pernil dolç i 
formatge 

Gelat i pa 

Amanida de patata (Patata, 
tomàquet, enciam i ceba tendre) 

Truita de tonyina amb enciam 

Fruita i pa 

Amanida d’enciams, tomàquet i 
pastanaga 

Canelons gratinats  

Fruita i pa 

Espirals amb salsa de tomàquet 

Ventresca de lluç al forn enciam i 
olives 

Fruita i pa 

Arròs  amb salsa de tomàquet 

Croquetes de rostit amb enciam 

Fruita i pa 

 

Crema de carbassó 

Cuixetes de pollastre al forn amb 
enciam i olives 

Fruita  i pa 

Amanida de patata (Patata, 
tomàquet, enciam i ceba tendre) 

Truita de formatge amb enciam 

Fruita i pa 

 

Amanida de cigrons (blat de 
moro, pastanaga i tonyina) 

Filet de lluç al forn amb herbes 
aromàtiques i enciam i olives 

Iogurt i pa 

Patates amb all i oli 

Hamburguesa de vedella amb 
enciam 

Fruita i pa 

Mongetes blanques saltejades 
amb all I julivert  

Truita de patates I ceba amb 
enciam 

Fruita i pa 

Arròs amb verdures 
(ceba,tomàquet, albergínia i 
pastanaga) 

Seitons arrebossats amb escarola 

Fruita i pa 

Mongeta verda amb patata 
bullida 

Canelons gratinats  

Gelat i pa 
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Crema de carbassó 

Cuixetes de pollastre al forn amb 
enciam i olives 

Fruita  i pa 
28 

Crema de carbassó 

Daus de gall d’indi adobats amb 
enciam i tomàquet 

Fruita i pa 

12 

Amanida d’enciam, pastanaga, 
cogombre i tomàquet 

Macarrons amb bolonyesa 
vegetal de soja 

Fruita  i pa 06 

Amanida d’enciams, tomàquet i 
formatge fresc 

Fideuà amb gambetes i sípia 

Fruita  i pa 
21 

27

Amanida d’enciam, pastanaga, 
cogombre i tomàquet 

Macarrons amb bolonyesa 
vegetal de soja 

Fruita  i pa 



 

 

Arròs  amb salsa de tomàquet 

Porc a la planxa amb enciam 

Fruita i pa 

CASAL D’ESTIU -Sense proteïna de la llet de vaca

RER 

Amanida de patata (Patata, 
tomàquet, enciam i ceba tendre) 

Truita francesa amb enciam 

Fruita i pa 

*Plats amb ingredients ecològics 
i/o de proximitat 
*Plats amb ingredients integrals 

 

Amanida d’enciams, tomàquet i 

pastanaga 

Fideuà amb gambetes i sípia 

Fruita  i pa 

Menú supervisat per Silvia 

Gutiérrez, dietista-nutricionista 

col·legiat (Núm. CAT 636) 

@platdecolors 
 

 

Amanida de cigrons (blat de 

moro, pastanaga i tonyina) 

Filet de lluç al forn amb herbes 

aromàtiques i enciam i olives 

Iogurt de soja i pa 

 Patates amb all i oli 

Vedella a la planxa amb enciam 

Fruita i pa 

Arròs amb verdures (ceba, 

tomàquet, albergínia i pastanaga) 

Peix a la planxa amb escarola 

Fruita i pa 

Mongetes blanques saltejades 

amb all I julivert  

Truita de patates i ceba amb 

enciam 

Fruita i pa 

Mongeta verda amb patata 
bullida 

Pizza casolana de pernil dolç 
s/al·lèrgens 

Gelat s/llet i pa 

Amanida de patata (Patata, 

tomàquet, enciam i ceba tendre) 

Truita de tonyina amb enciam 

Fruita i pa 

Amanida d’enciams, tomàquet i 

pastanaga 

Porc a la planxa amb patates 

Fruita i pa 

Espirals amb salsa de tomàquet 

Ventresca de lluç al forn enciam i 

olives 

Fruita i pa 

Arròs  amb salsa de tomàquet 

Porc a la planxa amb enciam 

Fruita i pa 

 

Crema de carbassó 

Cuixetes de pollastre al forn amb 

enciam i olives 

Fruita  i pa 

 

Amanida de patata (Patata, 
tomàquet, enciam i ceba tendre) 

Truita francesa amb enciam 

Fruita i pa 

 

Amanida de cigrons (blat de 
moro, pastanaga i tonyina) 

Filet de lluç al forn amb herbes 
aromàtiques i enciam i olives 

Iogurt de soja i pa 

 
Patates amb all i oli 

Hamburguesa de vedella amb 

enciam 

Fruita i pa 

 

Mongetes blanques saltejades 

amb all I julivert  

Truita de patates i ceba amb 

enciam 

Fruita i pa 

 

Arròs amb verdures (ceba, 

tomàquet, albergínia i pastanaga) 

Peix a la planxa amb escarola 

Fruita i pa 

 

Mongeta verda amb patata 

bullida 

Porc a la planxa amb amanida 

Gelat s/llet i pa 
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Crema de carbassó 

Cuixetes de pollastre al forn amb 

enciam i olives 

Fruita  i pa 

28 

Crema de carbassó 

Daus de gall d’indi adobats amb 
enciam i tomàquet 

Fruita i pa 

12 

Amanida d’enciam, pastanaga, 

cogombre i tomàquet 

Macarrons amb bolonyesa 

vegetal de soja 

Fruita  i pa 06 

Amanida d’enciams, tomàquet i 

pastanaga 

Fideuà amb gambetes i sípia 

Fruita  i pa 
21 

27

u 

Amanida d’enciam, pastanaga, 

cogombre i tomàquet 

Macarrons amb bolonyesa 

vegetal de soja 

Fruita  i pa 



 

 

Arròs  amb salsa de tomàquet 

Porc a la planxa amb enciam 

Fruita i pa 

CASAL D’ESTIU -Sense fruits secs ni cacauets

RER 

Amanida de patata (Patata, 
tomàquet, enciam i ceba tendre) 

Truita de formatge amb enciam 

Fruita i pa 

*Plats amb ingredients ecològics 
i/o de proximitat 
*Plats amb ingredients integrals 

 

Amanida d’enciams, tomàquet i 

formatge fresc 

Fideuà amb gambetes i sípia 

Fruita  i pa 

Menú supervisat per Silvia 

Gutiérrez, dietista-nutricionista 

col·legiat (Núm. CAT 636) 

@platdecolors 
 

 

Amanida de cigrons (blat de 

moro, pastanaga i tonyina) 

Filet de lluç al forn amb herbes 

aromàtiques i enciam i olives 

Iogurt i pa 

Patates amb all i oli 

Hamburguesa de vedella amb 

enciam 

Fruita i pa 

Arròs amb verdures (ceba, 

tomàquet, albergínia i pastanaga) 

Seitons arrebossats amb escarola 

Fruita i pa 

Mongetes blanques saltejades 

amb all I julivert  

Truita de patates i ceba amb 

enciam 

Fruita i pa 

Mongeta verda amb patata 
bullida 
Pizza casolana de pernil dolç i 
formatge 
Gelat s/fruits secs ni cacauets i 
pa 

Amanida de patata (Patata, 

tomàquet, enciam i ceba tendre) 

Truita de tonyina amb enciam 

Fruita i pa 

Amanida d’enciams, tomàquet i 

pastanaga 

Macarrons amb tomàquet i 

tonyina 

Fruita i pa 

Espirals amb salsa de tomàquet 

Ventresca de lluç al forn enciam i 

olives 

Fruita i pa 

Arròs  amb salsa de tomàquet 

Porc a la planxa amb enciam 

Fruita i pa 

 

Crema de carbassó 

Cuixetes de pollastre al forn amb 

enciam i olives 

Fruita  i pa 

 

Amanida de patata (Patata, 
tomàquet, enciam i ceba tendre) 

Truita de formatge amb enciam 

Fruita i pa 

 

Amanida de cigrons (blat de 
moro, pastanaga i tonyina) 

Filet de lluç al forn amb herbes 
aromàtiques i enciam i olives 

Iogurt i pa 

 
Patates amb all i oli 

Hamburguesa de vedella amb 

enciam 

Fruita i pa 

 

Mongetes blanques saltejades 

amb all I julivert  

Truita de patates i ceba amb 

enciam 

Fruita i pa 

 

Arròs amb verdures (ceba, 

tomàquet, albergínia i pastanaga) 

Seitons arrebossats amb escarola 

Fruita i pa 

 

Mongeta verda amb patata 

bullida 

Macarrons amb tomàquet i 

tonyina 

Gelat s/fruits secs ni cacauets i 
pa 
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Crema de carbassó 

Cuixetes de pollastre al forn amb 

enciam i olives 

Fruita  i pa 

28 

Crema de carbassó 

Daus de gall d’indi adobats amb 
enciam i tomàquet 

Fruita i pa 

12 

Amanida d’enciam, pastanaga, 

cogombre i tomàquet 

Macarrons amb tomàquet i 

tonyina 

Fruita  i pa 06 

Amanida d’enciams, tomàquet i 

formatge fresc 

Fideuà amb gambetes i sípia 

Fruita  i pa 
21 

27

u 

Amanida d’enciam, pastanaga, 

cogombre i tomàquet 

Macarrons amb tomàquet i 

tonyina 

Fruita  i pa 


