
 MENÚ BASAL: INFANTIL – PRIMÀRIA – ESO.                                   JUNY 2021 

 
1.Gluten  

 
2.Láctis 

 
3.Ous 

 
4.Peix 

 
5.Mol·luscos 

 
6.SO2, sulfits 

 
7.Sèsam 

 
8. Cacauets 

 
9. Tramussos 

 
10.Mostassa 

 
11.Api 

 
12.Soia   

 
13.Crustacis 

 
14.Fruits de 

corfa 

 

  

 Dimarts  1 Dimecres  2 Dijous  3 Divendres  4 
 Amanida de creïlles amb pit de 

titot[4,12] 
Lluç amb cremós de carlota[4] 
Amanida encisam, carlota, tomaca, 
brots de soja amb amanit de 
cacauet [8,12] 
Fruita de temporada 

Amanida de fesols[6] 
Pizza pernil dolç, bacon i formatge 
(basal)[1,2,3,12] 
Amanida encisam, tomaca, carlota, 
cogombre i olives negres amb 
amanit grec[2] 
Fruita de temporada 

Crema de carabasseta (1/2 
fesols)[6,12] 
Pit de pollastre amb creïlles  
Amanida encisam, carlota, tomaca,  
formatge fresc amb amanit de 
pesto de remolatxa i cacauet[2,8] 
Fruita de temporada 

Arròs amb galeres[13] 
Truita francesa[3] 
Amanida encisam, carlota, tomaca, 
espàrrec blanc amb amanit de soja i 
mel [12] 
Fruita de temporada 
Iogurt (genèric)[2] 

 Valor energètic: 582.76 Kcal 
Proteïnes: 27.54 g 
Carbohidrats: 71.51 g 
Greixos: 21.99 g 

Valor energètic: 974.65 Kcal 
Proteïnes: 38.32 g 
Carbohidrats: 131.12 g 
Greixos: 30.25 g 

Valor energètic: 637.07 Kcal 
Proteïnes: 38.07 g 
Carbohidrats: 80.01 g 
Greixos: 19.24 g 

Valor energètic: 606.27 Kcal 
Proteïnes: 25.16 g 
Carbohidrats: 67.64 g 
Greixos: 26.44 g 

 Sopar: Tempura de verdures (salsa 
iogurt, soja) 
Hamburguesa  
De vedella amb pa integral  
Cireres 

Sopar: Amanida de cous cous amb 
verdures (pebrot, ceba, tomaca, 
cogombre, daus de formatge de cabra) 
Ous durs  farcits (tonyina, tomaca, 
rovell, maonesa). Prunes 

Sopar: Amanida de pasta 
Sèpia planxa amb salsa verda 
Nectarina 

Sopar: Escalivada 
Entrecuixes de pollastre i creïlles al forn 
Meló d’alger 

 

Dilluns 7 Dimarts  8 Dimecres  9 Dijous  10 Divendres  11 
Cigrons amb espinacs (1/2 ou 
dur)[3,6] 
Hamburguesa 
Amanida encisam, tomaca, carlota, 
dacsa amb amanit mojo picón  
Fruita de temporada 

Arròs del senyoret[4,5,6,13] 
Salmorejo[1] 
Croquetes de 
pollastre[1,2,3,4,5,6,13] 
Amanida encisam, carlota, tomaca, 
brots de soja amb amanit de 
cacauet [8,12] 
Fruita de temporada 

Crema de carabassa (1/2 fesols)  i 
porros amb crostons de pa[1,6,12] 
Pollastre al forn amb ceba, pèsols, 
creïlles  i poma 
Amanida encisam, tomaca, carlota, 
cogombre i olives negres amb 
amanit grec[2] 
Fruita de temporada 

Espaguetis a la bolonyesa amb 
verdures[1,2,3] 
Truita de  creïlles i carabasseta[3] 
Amanida encisam, carlota, tomaca,  
formatge fresc amb amanit de pesto 
de remolatxa i cacauet[2,8] 
Fruita de temporada 

Fideuà de marisc[1,4,5,6,13] 
Amanida encisam, carlota, tomaca, 
espàrrec blanc amb amanit de soja i 
mel [12] 
Amanida de fruites 
Iogurt (genèric)[2] 

Valor energètic: 682.85 Kcal 
Proteïnes: 30.94 g 
Carbohidrats: 69.14 g 
Greixos: 31.61 g 

Valor energètic: 899.79 Kcal 
Proteïnes: 31.47 g 
Carbohidrats: 137.45 g 
Greixos: 25.92 g 

Valor energètic: 892.17 Kcal 
Proteïnes: 39.55 g 
Carbohidrats: 120.97 g 
Greixos: 28.04 g 

Valor energètic: 994.54 Kcal 
Proteïnes: 40.62 g 
Carbohidrats: 116.09 g 
Greixos: 41.06 g 

Valor energètic: 691.58 Kcal 
Proteïnes: 28.13 g 
Carbohidrats: 115.44 g 
Greixos: 13.15 g 

Sopar: Amanida encisam, tomaca, ceba, 
formatge, tonyina, dacsa 
Quiche de verdures i tires de pollastre 
Meló 

Sopar: Amanida de quinoa (carlota, 
pebrot roig, alvocat, tomaca, ceba, 
formatge) 
Brotxetes de salmó planxa (salsa soja, 
iogurt..). Cireres 

Sopar: Sandwich vegetal 
(tomaca, ou dur, cavalla, encisam, 
remolatxa, maonesa) 
Iogurt artesà amb musli i  gerds naturals 

Sopar: Amanida d’arròs (tomaca, ceba, 
tonyina, carlota, pebrot roig) 
Lluç al vapor amb maonesa 
Meló d’alger 
 

Sopar: Vichyssoise 
Xulles de titot planxa  
Amb amanida capresse (tomaca, 
formatge fresc o mozzarella) 
Nespres 

 
Productes ecològics del mes: creïlla, ceba, bròcoli, carlota, carabassa i carabasseta. 
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12.Soia   

 
13.Crustacis 

 
14.Fruits de 
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Dilluns 14 Dimarts  15 Dimecres  16 Dijous  17 Divendres  18 
Llentilles Dhal[8,12] 
Ou remenat amb creïlles [3] 
Amanida encisam, tomaca, carlota, 
dacsa amb amanit mojo picón  
Fruita de temporada 

Arròs amb pollastre 
Lluç al forn amb bolets[4,6] 
Amanida encisam, carlota, tomaca, 
brots de soja amb amanit de 
cacauet [8,12] 
Fruita de temporada 

Gaspatxo andalús[1,6] 
Mandonguilles jardinera[6,12] 
Amanida encisam, tomaca, carlota, 
cogombre I olives negres amb 
amanit grec[2] 
Fruita de temporada 
Iogurt (genèric)[2] 

Amanida de creïlles amb tonyina[4] 
Truita de pernil dolç[3,12] 
Amanida encisam, carlota, tomaca,  
formatge fresc amb amanit de pesto 
de remolatxa I cacauet[2,8] 
Fruita de temporada 

Macarrons integrals a la bolonyesa 
amb verdures[1,2] 
Hummus[6,10] 
Amanida encisam, carlota, tomaca, 
espàrrec blanc amb amanit de soja I 
mel [12] 
Fruita de temporada 

Valor energètic: 744.55 Kcal 
Proteïnes: 33.98 g 
Carbohidrats: 102.08 g 
Greixos: 23.20 g 

Valor energètic: 846.48 Kcal 
Proteïnes: 44.55 g 
Carbohidrats: 110.41 g 
Greixos: 24.38 g 

Valor energètic: 781.44 Kcal 
Proteïnes: 32.11 g 
Carbohidrats: 98.30 g 
Greixos: 30.49 g 

Valor energètic: 595.06 Kcal 
Proteïnes: 25.77 g 
Carbohidrats: 54.06 g 
Greixos: 31.85 g 

Valor energètic: 851.64 Kcal 
Proteïnes: 30.00 g 
Carbohidrats: 114.48 g 
Greixos: 27.96 g 

Sopar: Amanida de cous-cous (tabulé) 
Brotxetes de pollastre i verdures 
(salsa de soja, iogurt..) 
Bresquilla 

Sopar: Crema freda de cogombre o altra 
verdura 
Creps farcits: samfaina  amb  cavalla 
Meló d’alger 

Sopar: Fideus d’arròs o altra pasta amb 
verdures, xampinyons i formatge  
Hamburgueses de llegums amb salsa de 
iogurt. 
 Prunes 

Sopar: Saltejat d’arròs i verdures amb 
tomaca  casolà 
Filets d’orada planxa amb maonesa 
Cireres 

Sopar: Verdures al forn amb formatge 
gratinat  
Torradetes de pa amb tomaca i oli 
Llom planxa. 
Meló 

 

Dilluns 21 Dimarts  22 Dimecres  23 
Crema de bròquil I cigrons[6] 
Truita de creïlles[3] 
Amanida encisam, tomaca, carlota, 
dacsa amb amanit mojo picón  
Fruita de temporada 
Iogurt (genèric)[2] 

Amanida de pasta amb 
verdures[1,3,4] 
Peix fregit/arrebossat[1,5,13] 
Amanida encisam, carlota, tomaca, 
brots de soja amb amanit de 
cacauet [8,12] 
Fruita de temporada 

Paella de verdures[6] 
Pit de pollastre amb creïlles  
Amanida encisam, tomaca, carlota, 
cogombre I olives negres amb 
amanit grec[2] 
Fruita de temporada 

Valor energètic: 626.02 Kcal 
Proteïnes: 24.02 g 
Carbohidrats: 73.72 g 
Greixos: 25.92 g 

Valor energètic: 806.30 Kcal 
Proteïnes: 35.55 g 
Carbohidrats: 108.39 g 
Greixos: 35.82 g 

Valor energètic: 806.81 Kcal 
Proteïnes: 32.79 g 
Carbohidrats: 116.53 g 
Greixos: 23.89 g 

Sopar: Arròs tres delícies casolà amb 
gambetes 
Croquetes de pollastre i cigrons 
Amanida de cogombre 
Nectarina 

Sopar: Crema freda de xampinyons amb 
crostons de pa i pernil salat 
Entrecuixes de pollastre al forn amb 
tomaca natural i carabasseta 
Nespres 

Sopar: Amanida de tomaca, tonyina, 
ceba, dacsa amb pa de pita 
Mandonguilles de lluç amb salsa verda 
Meló d’alger 

 
 

Productes ecològics del mes: creïlla, ceba, bròcoli, carlota, carabassa i carabasseta. 


