
 

  
     Coordinadora Jessica 

   Tel. 664770399  

  
  

  
  

01 
Crema de carbassa amb crostons 

Mandonguilles a la jardinera amb patates a 
dau 

Fruita de temporada 
Kcal: 763,4 - Líp: 35,42 (g) 

Prot: 32,69 (g) - HC: 80,75 (g) 
 

02 
Menú Especial  

Fi de Curs. 
Amanida Cèsar 

Hamburguesa amb pa i patates fregides 
Gelat 

Per assistir a la jornada especial com a 
esporàdic us heu d’apuntar abans de dilluns 29 

de maig. Moltes gràcies 
 

05 
Macarrons amb salsa de tomàquet i formatge 

ratllat 
Cuixa de pollastre al forn amb amanida 

(enciam, pastanaga i blat de moro) 
Fruita de temporada 

Kcal: 791,42 - Líp: 29,58 (g) 
Prot: 36,15 (g) - HC: 95,05 (g) 

 

06 
Amanida d'arròs (pernil cuit, blat de moro, 

pastanaga i pinya) 
Truita francesa de tonyina amb amanida 

(enciam, tomàquet i olives) 
Iogurt natural 

Kcal: 885,86 - Líp: 39,75 (g) 
Prot: 33,22 (g) - HC: 98,86 (g) 

 

07 
Sopa de peix  

Fricandó de vedella amb xampinyons 
Fruita de temporada 

Kcal: 671,69 - Líp: 18,49 (g) 
Prot: 39,72 (g) - HC: 82,41 (g) 

 

00 
Amanida tèbia de llenties (pernil salat, 

pebrot verd, pebrot vermell i pastanaga) 
Bacallà al forn amb amanida (enciam, blat de 

moro i olives) 
Fruita de temporada 

Kcal: 705,95 - Líp: 28,44 (g) 
Prot: 36,20 (g) - HC: 76,32(g) 

 

00 
Crema de verdures amb crostons 

Salsitxes a la planxa amb  tomàquet al forn 
Fruita de temporada 

Kcal: 784,64 - Líp: 49,14 (g) 
Prot: 38,06 (g) - HC: 59,70 (g) 

 

03 
Arròs amb salsa de tomàquet 

Truita de patates i carbassó amb amanida 
(enciam, pastanaga i blat de moro) 

Fruita de temporada 
Kcal: 840,30 - Líp: 34,94 (g) 

Prot: 25,18 (g) - HC: 106,87(g) 
 

04 
Amanida de pasta (tonyina, olives, blat de 

moro i pebrot vermell) 
Cap de llom a la planxa amb samfaina 

Fruita de temporada 
Kcal: 600,14 - Líp: 16,97 (g) 

Prot: 34,32 (g) - HC: 65,55 (g) 
 

05 
Mongeta verda amb patata al vapor 
Sant Jacobos  amb amanida (enciam, 

pastanaga i tomàquet) 
Fruita de temporada 

Kcal: 932,78 - Líp: 53,18 (g) 
Prot: 22,91 (g) - HC: 102,12 (g) 

 

06 
Escudella 

Carn d'olla 
Flam d'ou 

Kcal: 822,25 - Líp: 29,58 (g) 
Prot: 48,74 (g) - HC: 89,61  (g) 

 

07 
Amanida campera (ou dur, cogombre, 

tomàquet, tonyina i pebrot verd) 
Salmó a la planxa amb amanida (enciam, blat 

de moro i olives) 
Fruita de temporada 

Kcal: 962,63 - Líp: 51,54 (g) 
Prot: 32,66 (g) - HC: 92,01 (g) 

 

10 
Sopa vegetal 

Pit de pollastre arrebossat amb amanida 
(enciam, pastanaga i tomàquet) 

Fruita de temporada 
Kcal: 700,05 - Líp: 30,93 (g) 

Prot: 34,52 (g) - HC: 70,03 (g) 
 

11 
Espinacs amb patata al vapor 

Botifarra a la planxa amb mongetes seques 
Fruita de temporada 

Kcal: 763,62 - Líp: 41,37 (g) 
Prot: 32,92 (g) - HC: 69,32 (g) 

 

12 
Espirals a la bolonyesa 

Rabes  al forn amb amanida (enciam, blat de 
moro i olives) 

Iogurt de sabors 
Kcal: 843,33 - Líp: 32,76 (g) 

Prot: 35,29 (g) - HC: 101,06 (g) 
 

13 
  

14 
  

  
 

 

 
BON ESTIU! 
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