
   

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
1 juliol 2 juliol 3 juliol 4 juliol 5 juliol

Espirals amb tomàquet i 

formatge
Ensaladilla Arròs amb tomàquet Crema de porros Mongeta amb un raig d'oli

Tires de calamar arrebossat al 

forn amb tomàquet amanit i 

olives

Botifarra amb enciam i blat de 

moro

Truita de carbassó  amb enciam i 

patates xip

Cuixes de pollastre al forn amb 

enciam, olives i patates xip
Lluç amb tomàquet amanit

Fruita Fruita Fruita Iogurt Fruita

8 juliol 9 juliol 10 juliol 11 juliol 12 juliol

Macarrons gratinats amb salsa de 

tomàquet, carn picada i 

formatge

Arròs caldós Cigrons amb un raig d'oli Patata i coliflor Crema de verdures

Lluç al forn amb enciam i 

pastanaga

Carn magra amb ceba al forn 

amb tomàquet amanit i olives

Llimanda amb tomàquet amanit 

i orenga

Croquetes de pollastre amb 

enciam
Fideuà de peix i enciam

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt

15 juliol 16 juliol 17 juliol 18 juliol 19 juliol 

Patata i pèsol Arròs amb salsa de tomàquet Espaguetis carbonara Llenties amb un raig d'oli Ensaladilla

Croquetes de bacallà amb 

tomàquet amanit

Salsitxes de porc al forn amb 

enciam

Hamburguesa de pollastre amb 

enciam i pastanaga

Truita de carbassó amb  

tomàquet amanit, ceba i olives

Pollastre arrebossat amb 

amanida

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

22 juliol 23 juliol 24 juliol 25 juliol 26 juliol

Pasta amb salsa Ensaladilla Arròs caldós Crema de carbassó   Empedrat de mongeta seca

Tires de calamar amb enciam i 

pastanaga

Carn magra rostida al forn amb 

ceba

Medalló de lluç al forn amb 

enciam i olives

Cuixes de pollastre al forn amb 

xips

Hambuguesa de vedella amb 

enciam i pastanaga

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

29 juliol 30 juliol 31 juliol

Espirals amb tomàquet i Amanida de llenties

Tires de calamar arrebossat al 

forn amb tomàquet amanit i 

olives

Truita de patates amb tomàquet 

amanit
Dinar d'estiu

Fruita Fruita

Què menjarem?
Llar infants - Juliol 19

Menú supervisat per Dolors Borau Lladó

Dietista Col. Nº CAT000215  
Cuinem amb sal iodada
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