
            

       Menú Basal Juny-Juliol 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
 

Del 30 de maig 
al 3 de juny 

 
Del 27 de juny al 1 de 

juliol 

Arròs amb tomàquet 
 

Barretes de lluç amb enciam 
i tomàquet verd 

 
Fruita del temps 

Amanida de tomàquets xerri 
amb cogombre 

 
Fideus a la cassola  

amb peix i carn 
 

Fruita del temps 

Amanida de patata 
(tomàquet, ou dur i olives) 

 
Pollastre al forn amb 

verdures 
 

Fruita del temps 

Vichyssoise amb crostonets 
 
 

Mandonguilles guisades 
amb pèsols 

 
Fruita del temps 

Llenties guisades amb 
verdures 

 
Truita de pernil dolç amb 

enciam, pastanaga i panses 
 

Gelat 
 536KCAL/20P/89HC/11G 533KCAL/33P/79HC/10G 463KCAL/31P/61HC/12G 492KCAL/29P/71HC/12G 746KCAL/46P/85HC/25G 
 

Del 7 al 10 de juny 
 

Del 4 al 8 de juliol 

Amanida de pasta 
 

Bacallà al forn amb salsa de 
pebrot i verduretes  

 
Fruita del temps 

Arròs amb sofregit de 
tomàquet 

Croquetes de pollastre amb 
enciam i cogombre 

 
Fruita del temps 

Ensaladilla russa 
 

Hamburguesa de seità i 
formatge amb tomàquet 

amanit amb orenga 
Fruita del temps 

Crema de carbassó  
 

Truita de patates amb 
enciam, pastanaga i blat de 

moro 
Iogurt ecològic 

Llenties guisades 
 

Pollastre a la llimona 
 
 

Fruita del temps 
 506KCAL/29P/79HC/8G 593KCAL/11P/112HC/10G 781KCAL/14P/79HC/48G 628KCAL/29P/55HC/33G 551KCAL/38P/88HC/8G 
 
 

Del 13 al  17 de juny 
 

Del 11 al 15 de juliol 
 

Macarrons bolonyesa 
vegetal 

(amb seità i tempeh) 
Lluç al forn amb ceba i 

pastanaga 
 

Fruita del temps 

Patata, pastanaga i mongeta 
tendra bullida 

 
Hamburguesa de vedella 

amb cogombre 
 

Fruita del temps 

Cigrons bullits 
 
 

Truita de formatge amb 
enciam, panses i olives 

 
Fruita del temps 

Crema de pastanaga i ceba 
 
 

Pollastre rostit  
 
 

Iogurt ecològic 

Amanida d’arròs integral 
(enciam, tonyina i olives 

talladetes) 
Seità arrebossat amb 

rodanxes de tomàquet 
 

Fruita del temps 
 644KCAL/48P/87HC/12G 431KCAL/23P/56HC/13G 742KCAL/42P/89HC/27G 439KCAL/34P/48HC/13G 507KCAL/21P/93HC/6G 
 

Del 20  al 24 de juny 
Al 2 de juliol 

 
Del 18 al 22 de juliol 

 

Espirals amb crema 
d’espinacs 

 
Rap enfarinat amb 

tomàquets xerri amanit 
 

Fruita del temps 

Pèsols saltejats amb pernil 
 
 

Truita francesa amb 
cogombre i pastanaga 

 
Fruita del temps 

Arròs amb tomàquet 
 
 

Pollastre 
 amb carbassó al forn 

 
Fruita del temps 

  

 521KCAL/25P/87HC/8G 448KCAL/27P/45HC/19G 621KCAL/27P/98HC/14G   



            
 

 

 

 

 

 

 

 

Aliments consumits en el dinar Alternatives per al sopar 
Arròs, pasta o altre cereal, llegum o patata Verdures (vapor, saltejades, bullides, forn, cremes, crues) 

Verdures Verdura, arròs, pasta o altre cereal o patata 

Carn Peix blanc, ou, llegum de fàcil digestió o proteïna vegetal 

Peix Carns blanques (pollastre, gall d’indi, conill), ou, llegum 
de fàcil digestió o proteïna vegetal (tempeh) 

Ou Carns blanques (pollastre, gall d’indi, conill), peix blanc, 
llegum de fàcil digestió o proteïna vegetal (tempeh) 

Fruita Fruita, làctic o postre de proteïna vegetal (iogurt de 
civada o arròs) 

Làctic Fruita o postre de proteïna vegetal (iogurt de civada o 
arròs) 

 

Els menús han estat revisats per Laura Lorca

Dietista-Nutricionista Col·legiada núm. 
CAT000847 


