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TOT L’EQUIP DE XARXA EDUCADORS LLEURE US DESITJA  
BONES VACANCES  

D’ESTIU!!! 

DIJOUS 1 
Espirals amb tomàquet 

Llenguado al forn amb enciam, 
olives  
Iogurt 

DIVENDRES 2 
Cigrons estofats 

Truita a la francesa amb 
tomàquets amanits 

Fruita 

Gaspatxo 

Pollastre al forn amb patates i ceba 
Fruita 

Amanida amb mongeta tendra al 

dente 
Creps de espinacs, amb formatge i nous 

Fruita 

DILLUNS 5 
Crema  de Verdres 

Paella de peix i marisc 
Fruita 

DIMARTS 6 
Llenties estofades 

Lluç arrebossat amb enciam, ceba i 
olives 
Fruita 

DIMECRES 7 
Sopa de peix amb fideus 

Hamburguesa mixta a la planxa amb 
albergínia arrebossada i tomàquet 

amanit 
Fruita 

DIJOUS 8 
Macarrons amb tomàquet i 

carbassó 
Truita francesa amb enciam i olives 

iogurt 

DIVENDRES 9 
Bledes amb patata 

Vegenuggets de tofu i formatge 
amb tomàquet amanit 

Fruita 

Crema de carbassó 
Arròs amb cherris i gambetes 

Fruita o  làctic 

Amanida amb fruits secs 
Brotxeta de conill amb verdures 

Fruita o làctic 

Hummus amb palets integrals i crudités 
(palets de pastanaga, cogombre, pebrot...) 

Fruita o làctic 

Amanida de pasta integral amb bonítl i 
tomàquet 

Fruita 

Amanida de fruites 
Pizza caslana 

Fruita 

DILLUNS 12 
Espaguetis  a la carbonara amb tofu 

fumat 
Tilapia al forn amb pastanaga ratllada 

i xips de carbassó 
Fruita 

DIMARTS 13 
        Mongeta blanca estofada 

Ous dur amb enciam, pastanaga  
Fruita 

DIMECRES 14 
Pastís de coliflor i patata gratinat amb 

formatge 
Pit de pollastre a la planxa  amb 

enciam,  cogombre 
Fruita 

DIJOUS 15 
Arròs  amb sofregit de verdures 

Calamars a la romana amb 
enciam, ceba i olives 

Iogurt 

DIVENDRES 16 
Mongeta tendra amb patata  

Cuixa de pernil a la planxa amb 
enciam i olives 

Fruita 

Vichissoisse (crema de porros) 
Mandonguiles amb pèsols 

Fruita o làctic 

Quinoa amb verduretes i tires de pollastre 
Fruita o làctic 

Espaguettis al pesto 
Rap a la planxa amb tomàquet amanit 

Fruita  làctic 

Amanida de patata 
Amb bonítol i ou dur 

Fruita 

Tempura de verdures 
Sushi variat 

Fruita 

DILLUNS 19 
Amanida de llenties amb tomàquet 

Llom a la planxa amb tomàquet 
amanit i cogombre 

Fruita 

DIMARTS 20 
Vichississe (crema de porros)amb 

rostes i formatge 
Fideuà amb amb carn 

Fruita 

DIMECRES 21 
Menú final de curs: 

Entremesos Tell’92 
Pollastre rostit 

Gelat  

 

Lassanya d’alberginia 

Seitons fregits 
Fruita o làctic 

Verdura al vapor (ceba, pastanaga, 

coliflor...) amb salsa de iogurt i mostassa 
Espatlles de conill al forn 

Fruita o làctic 

Amanida de tomàquet amb pipes i llavors 

Truita de mongeta blanca 
Fruita o làctic 



 

MENÚ MES DE JUNY SENSE GLUTEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOT L’EQUIP DE XARXA EDUCADORS LLEURE US DESITJA 
BONES VACANCES 

D’ESTIU!!! 

DIJOUS 1 
Espirals  sense gluten amb 

tomàquet 
Llenguado al forn amb enciam, 

olives  
Iogurt 

DIVENDRES 2 
Cigrons estofats 

Truita a la francesa amb 
tomàquets amanits 

Fruita 

Gaspatxo (sense pa) 
Pollastre al forn amb patates i ceba 

Fruita 

Amanida amb mongeta tendra al 
dente 

Creps (amb farina de blat de moro) 
d’espinacs, amb formatge i nous 

Fruita 

DILLUNS 5 
Crema de verdures 

Paella de peix i marisc 
Fruita 

DIMARTS 6 
Llenties estofades 

Lluç arrebossat (amb farina d’arròs) 
amb enciam, ceba i olives 

Fruita 

DIMECRES 7 
Sopa de peix amb fideus (sense 

gluten) 
Hamburguesa mixta a la planxa amb 

albergínia arrebossada (farina de 
cigró) i tomàquet amanit 

Fruita 

DIJOUS 8 
Macarrons sense gluten tomàquet i 

carbassó 
Truita francesa amb enciam i olives 

iogurt 
 

DIVENDRES 9 
Bledes amb patata 

Vegenuggets de tofu i formatge 
amb tomàquet amanit 

fruita 

Crema de carbassó 

Arròs amb cherris i gambetes 
Fruita o  làctic 

Amanida amb fruits secs 

Brotxeta de conill amb verdures 
Fruita o làctic 

Hummus amb  crudités (palets de 

pastanaga, cogombre, pebrot...) 
Fruita o làctic 

Fruits secs 

Amanida de pasta de blat sarraí 

integral amb bonítl i tomàquet 
Fruita 

Amanida de fruites 

Pizza caslana (base sense gluten) 
Fruita 

DILLUNS 12 
Espguetis (sense gluten) a la 

carbonara 
Tilapia al forn amb pastanaga ratllada 

i xips de carbassó 
Fruita 

DIMARTS 13 
Mongeta blanca estofada 

Ous dur amb enciam, pastanaga  
Fruita 

DIMECRES 14 
Pastís de coliflor i patata gratinat amb 

formatge 
Pit de pollastre a la planxa amb 

enciam,  i cogombre 
Fruita 

DIJOUS 15 
Arròs amb sofregit de verdures 
Calamars a la romana (sense 

gluten( amb enciam, ceba i olives 
Iogurt 

DIVENDRES 16 
Mongeta tendra amb patata  

Cuixa de pernil  a la planxa amb 
enciam, ceba i olives 

Fruita 

Vichissoisse (crema de porros) 
Mandonguiles (amb farina d’arròs) amb 

pèsols 
Fruita o làctic 

Quinoa amb verduretes i tires de pollastre 
Fruita o làctic 

Espaguettis de farina de pèsol al pesto 
Rap a la planxa amb tomàquet amanit 

Fruita  làctic 

Amanida de patata 
amb bonítol i ou dur 

Fruita 

Tempura de verdures amb farina d’arròs 
Sushi variat 

Fruita 

DILLUNS 19 
Amanida de llenties amb tomàquet 

Llom a la planxa amb tomàquet 
amanit i cogombre 

Fruita 

DIMARTS 20 
Vichississe (crema de porros) amb  

formatge 
Fideuà (sense gluten) amb carn 

Fruita  

DIMECRES 21 
Menú final de curs: 

Entremesos Tell’92 
Pollastre rostit 

Gelat 

 
 

Lassanya d’alberginia 

Seitons fregits amb farina de cigró 
Fruita o làctic 

Verdura al vapor (ceba, pastanaga, 

coliflor...) amb salsa de iogurt i mostassa 
Espatlles de conill al forn 

Fruita o làctic 

Amanida de tomàquet amb pipes i llavors 

Truita de mongeta blanca 
Fruita o làctic 



 

 
 MENÚ MES DE JUNY SENSE PROTEÏNA DE LLET DE VACA 

 
 
 

 

TOT L’EQUIP DE XARXA EDUCADORS LLEURE US DESITJA 
BONES VACANCES 

D’ESTIU!!! 

DIJOUS 1 
Espirals amb tomàquet 

Llenguado al forn amb enciam, 
olives  
Iogurt 

DIVENDRES 2 
Cigrons estofats 

Truita a la francesa amb 
tomàquets amanits 

Fruita 

Gaspatxo 

Pollastre al forn amb patates i ceba 
Fruita 

Amanida amb mongeta tendra  

Creps d’espinacs amb  nous 
Fruita 

DILLUNS 5 
Crema de Verdures 

Paella de peix i marisc 
Fruita 

DIMARTS 6 
Llenties estofades 

Lluç arrebossat amb enciam, ceba i 
olives 
Fruita 

DIMECRES 7 
Sopa de peix amb fideus 

Hamburguesa de pollastre a la planxa 
amb albergínia arrebossada i 

tomàquet amanit 
Fruita 

DIJOUS 8 
Macarrons amb tomàquet i 

carbassó 
Truita francesa amb enciam i olives 

Iogurt 

DIVENDRES 9 
Bledes amb patata 
Vegenuggets de tofu amb tom 

Fruita 
 

Crema de carbassó 
Arròs amb cherris i gambetes 

Fruita o  làctic 

Amanida amb fruits secs 
Brotxeta de conill amb verdures 

Fruita o làctic 

Hummus amb palets integrals i crudités 
(palets de pastanaga, cogombre, pebrot...) 

Fruita o làctic 

Amanida de pasta integral amb bonítol  
i tomàquet 

Fruita 

Amanida de fruites 
Pizza caslana (sense formatge) 

Fruita 

DILLUNS 12 
Espirals a la carbonara amb tofu fumat 

(amb crema de llet vegetal) 
Tilapia  al forn amb pastanaga ratllada 

i xips de carbassó 
Fruita 

DIMARTS 13 
Mongetes blanques estofades 

Ous dur amb enciam, pastanaga  
Fruita 

DIMECRES 14 
Pastís de coliflor i patata gratinat amb 

pa ratllat 
Pit de pollastre a la planxa amb 
enciam  i cogombre 

Fruita 

DIJOUS 15 
Arròs  amb sofregit de verdures 

Calamars a la romana amb 
enciam, ceba i olives 

Iogurt 

DIVENDRES 16 
Mongeta tendra amb patata i 

ceba 
Cuixa de pernil a la planxa amb 

enciam,  i olives 
Fruita 

Vichissoisse (crema de porros) 
Mandonguiles amb pèsols 

Fruita o làctic 

Quinoa amb verduretes i tires de pollastre 
Fruita o làctic 

Espaguettis amb alfàbrega i pinyons (sense 
formatge) 

Rap a la planxa amb tomàquet amanit 

Fruita  làctic 

Amanida de patata 
amb bonítol i ou du 

Fruitar 

Tempura de verdures 
Sushi variat 

Fruita 

DILLUNS 19 
Amanida de llenties amb tomàquet 

Llom a la planxaamb tomàquet 
amanit i cogombre 

Fruita 

DIMARTS 20 
Vichississe (crema de porros)amb 

rostes  
Fideuà amb carn 

Fruita 

DIMECRES 21 
Menú final de curs: 

Entremesos Tell’92 
Pollastre rostit 

Gelat  

 

Lassanya d’alberginia (sense formatge) 

Seitons fregits 
Fruita o làctic 

Verdura al vapor (ceba, pastanaga, 

coliflor...) amb salsa de oli i mostassa 
Espatlles de conill al forn 

Fruita o làctic 

Amanida de tomàquet amb pipes i llavors 

Truita de mongeta blanca 
Fruita o làctic 


