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MENÚ MAIG 2018
DIMARTS 1

DIMECRES 2

DIJOUS 3

DIVENDRES 4

-

FESTA
///////////////////////////////////
//////////////////////////////////
/////////////////////////////////

Amanida russa
Croquetes i tomàquet
Fruita del temps

Fideus a la cassola
Peix al forn i enciam
Plàtan

Amanida de llenties amb
tomàquet, pastanaga i enciam
Truita de pernil dolç
Iogurt natural

DILLUNS 7

DIMARTS 8

DIMECRES 9

DIJOUS 10

DIVENDRES 11

Arròs amb salsa de tomàquet
Salsitxes i patates fregides
Poma

Espagueti amb salsa de
xampinyons
Truita a la francesa i tomàquet
Flam

Sopa de peix
Cuixes de pollastre al forn i
enciam
Fruita del temps

Patata i mongeta tendra
Peskitos i pastanaga
Plàtan

Amanida de cigrons amb
tomàquet, enciam i tonyina
Hamburguesa i pastanaga
Iogurt natural

DILLUNS 14

DIMARTS 15

DIMECRES 16

DIJOUS 17

DIVENDRES 18

Amanida d’arròs amb tonyina,
tomàquet i enciam
Gall dindi arrebossat i
pastanaga
Poma

Patata i pèsol
Salsitxes i tomàquet
Flam

Macarrons a la bolonyesa
Peix al forn i enciam
Fruita del temps

Crema tèbia de verdures
Croquetes i tomàquet
Plàtan

Amanida de llenties amb
tomàquet, pastanaga i tonyina
Hamburguesa i enciam
Iogurt natural

DILLUNS 21

DIMARTS 22

DIMECRES 23

DIJOUS 24

DIVENDRES 25

FESTA
///////////////////////////////////
//////////////////////////////////
/////////////////////////////////

Amanida de cigrons amb
tomàquet, tonyina i enciam
Pollastre a la planxa i
pastanaga
Flam

Patata i bròquil
Creps de pernil dolç i formatge
amb tomàquet
Fruita del temps

Espirals a la carbonara
Bunyols de bacallà i enciam
Plàtan

Arròs amb salsa de tomàquet
Truita de pernil dolç i
pastanaga
Iogurt natural

DILLUNS 28

DIMARTS 29

DIMECRES 30

DIJOUS 31

Amanida d’arròs amb
tomàquet, enciam tonyina i ou
dur
Salsitxes i pastanaga
Poma

Patata i pèsol
Nuggets de pollastre amb
quètxup i tomàquet
Flam

Amanida de pasta amb
tonyina, tomàquet, enciam,
palets cranc, pinya i alfàbrega
Peix al forn i pastanaga
Fruita del temps

Amanida russa
Hamburguesa de vedella i
enciam
Plàtan

