
 

 

Menú BASAL Maig 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       viu_dinamic 
 

   

 
 

FESTA 

2 

Arròs amb pèsol, truita 
i bacó 

Daus de gall d’indi 
amb cus cus 

Fruita 

3 

Mongeta blanca amb 
samfaina 

Truita d’espinacs amb 
enciam i cogombre 

Fruita 

6 

Amanida de patata 
tonyina i olives 

Lluç fregit enciam i 
pastanaga 

Iogurt  

7 

Llenties amb arròs 

Truita de carbassó 
enciam canonges i 

tomàquet  

Fruita 

8 

Amanida de pasta 
tomàquet xerri i formatge 

Bacallà al forn amb 
pastanaga  

Fruita   

9 

Crema de carbassó i 
ceba 

Canelons amb 
beixamel  

Fruita   

11 

Amanida russa amb 
tonyina i olives 

Hamburguesa de 
pollastre, enciam i pinya 

Fruita  

13 

Crema de pastanaga i 
patata 

Pollastre rostit 
pastanaga i ceba 

Fruita 

14 

Paella de salsitxes 

Lluç al forn enciam i 
pastanaga 

Iogurt 

15 

Mongeta tendre amb 
patata 

Llibrets de llom amb 
amanida 

Fruita 

16 

  Macarrons amb 
samfaina 

Truita de patata amb 
tomàquet i mozzarella 

Fruita 

17 

Arròs bullit amb 
tomàquet 

Botifarra al forn amb 
patates fregides 

Fruita 

20 

Mongeta verda i patata  

 “Dits” de pollastre 
arrebossat amb enciam 

i blat de moro 

Iogurt 

21 

Cigrons amb xoriço  

Lluç al forn amb 
tomàquet  

Fruita   

22 

Amanida d’arròs 
tonyina i olives  

Mandonguilles amb 
salsa 

Fruita   

23 

Crema de porro 
patata i crema de llet 

Hamburguesa de 
vedella amb arròs saltat 

Fruita 

24 

Pasta e figole (galet i 

mongeta blanca) amb 
verdures 

Truita a la francesa 
enciam i tomàquet 

Fruita 

27 

Amanida d’arròs amb 
tonyina i blat 

Salsitxes amb ceba i 
tomàquet 

Fruita 

28 

Patata i pèsol 

Truita de carbassó 
enciam i olives 

Iogurt   

29 

Llenties amb verdures 

Pollastre rostit amb 
panses i pinyons 

Fruita 

30  

Espaguetis amb 
tomàquet 

Lluç al forn enciam i 
pastanaga 

Fruita 

31 

Minestra de verdures 
amb pernil 

Mandonguilles amb 
tomàquet 

Fruita 



 

 

Menú S/CARN Maig 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       viu_dinamic 
 

   

 
 

FESTA 

2 

Arròs amb pèsol i 
truita 

Nuggets de bròquil 
amb cus cus 

Fruita 

3 

Mongeta blanca amb 
samfaina 

Truita d’espinacs amb 
enciam i cogombre 

Fruita 

6 

Amanida de patata 
tonyina i olives 

Lluç fregit enciam i 
pastanaga 

Iogurt  

7 

Llenties amb arròs 

Truita de carbassó 
enciam canonges i 

tomàquet  

Fruita 

8 

Amanida de pasta 
tomàquet xerri i formatge 

Bacallà al forn amb 
pastanaga  

Fruita   

9 

Crema de carbassó i 
ceba 

Canelons d’espinacs 
amb beixamel  

Fruita   

11 

Amanida russa amb 
tonyina i olives 

Hamburguesa de 
verdura, enciam i pinya 

Fruita  

13 

Crema de pastanaga i 
patata 

Varetes de verdura 
amb amanida 

Fruita 

14 

Paella de salsitxes 

Lluç al forn enciam i 
pastanaga 

Iogurt 

15 

Mongeta tendra amb 
patata 

Croquetes d’espinacs 
amb amanida 

Fruita 

16 

  Macarrons amb 
samfaina 

Truita de patata amb 
tomàquet i mozzarella 

Fruita 

17 

Arròs bullit amb 
tomàquet 

Hamburguesa de 
verdures amb patates 

fregides 

Fruita 

20 

Mongeta verda i patata  

 Nuggets de bròquil 
arrebossat amb enciam 

i blat de moro 

Iogurt 

21 

Cigrons amb verdura  

Lluç al forn amb 
tomàquet  

Fruita   

22 

Amanida d’arròs 
tonyina i olives  

Calamars a la romana 
amb amanida 

Fruita   

23 

Crema de porro 
patata i crema de llet 

Hamburguesa de 
verdura amb arròs 

saltat 

Fruita 

24 

Pasta e figole (galet i 

mongeta blanca) amb 
verdures 

Truita a la francesa 
enciam i tomàquet 

Fruita 

27 

Amanida d’arròs amb 
tonyina i blat 

Hamburguesa de 
verdura amb amanida 

Fruita 

28 

Patata i pèsol 

Truita de carbassó 
enciam i olives 

Iogurt   

29 

Llenties amb verdures 

Croquetes de bacallà 
amb amanida 

Fruita 

30  

Espaguetis amb 
tomàquet 

Lluç al forn enciam i 
pastanaga 

Fruita 

31 

Minestra de verdures 
amb pernil 

Varetes de verdura 
amb amanida 

Fruita 


