INSTITUT ESCOLA SALVADOR VILARRASA
MENÚ BASE

MENÚ PRIMAVERA - ESTIU 2016-2017
Col·legiada: CAT 000310

MENÚ A
MENÚ B
MENÚ C

Dilluns
Amanida de pasta de colors (palets de
cranc, olives, gambetes)

Dimarts
Patata, mongeta, pastanaga

Dimecres
Cigrons bullits

Dijous
Arròs cassola

Divendres
Mongetes seques bullides amb patata

Truita francesa amb tomàquet, enciam
i cogombre

Pollastre al forn amb verduretes i enciam,
tomàquet

Mandonguilles amb salsa de tomàquet

Filets de lluç planxa amb enciam, tomàquet i
pastanaga

Croquetes de pollastre amb enciam i
tomàquet

Fruita

Gelat

Fruita

Fruita

Fruita

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Espirals amb sofregit de ceba i
tomàquet i formatge ratllat

Arròs blanc amb ceba i carbassó

Amanida de patata, tonyina, olives i
maionesa

Llenties estofades

Puré de patata

Salxitxes de porc amb enciam i
pastanaga

Truita francesa amb enciam, tomàquet i
pastanaga

Hamburguesa vedella amb enciam i
pastanaga

Pollastre planxa amb enciam i tomàquet

Salmó al forn amb enciam, tomàquet i
cogombre

Fruita
Dilluns
Ensaladilla russa (patata, pastanaga,
mongeta, pèsols, maionesa i olives)

Iogurt
Dimarts
Amanida variada amb enciam, tomàquet,
formatge, pastanaga

Fruita
Dimecres
Arròs amb tomàquet

Fruita
Dijous
Patata, mongeta verda

Fruita
Divendres
Mongetes seques saltades amb pernil
salat

Llom arrebossat amb enciam tomàquet

Fideus a la cassola amb gambes i sèpia

Filets de lluç planxa/forn amb enciam,
cogombre i pastanaga

Hamburguesa vedella planxa amb enciam,
pastanaga i tomàquet

Pollastre al forn amb tomàquet i
pastanaga

MENÚ D

Fruita

Fruita

Fruita

Gelat

Fruita

Dilluns
Arròs amb tomàquet

Dimarts
Crema de Carbassó

Dimecres
Amanida amb tonyina ó ou dur

Dijous
Cigrons amb patata amb oli

Divendres
Patata, mongeta verda i pastanaga

Truita francesa amb enciam,
pastanaga

Pollastre al forn amb patates fregides
enciam amb tomàquet i olives

Macarrons amb carn picada i formatge
ratllat

Filets de nero arrebossat i enciam, tomàquet

Hamburguesa de pollastre amb enciam,
tomàquet

Fruita

Fruita

Fruita

Iogurt

Fruita

*El tipus de fruita que es donarà s’especificarà cada setmana al taulell de l’escola
MENÚS 2016

PRIMAVERA -ESTIU

A
12 - 16set
10- 14oct

B
19 - 22set
17- 21oct

C
26 – 30set
24- 28 oct

D
3oct- 7oct
2nov- 4nov

MENÚS 2017

A

B

C

D

PRIMAVERA-ESTIU

18- 21 Abril
15- 19 maig
12 – 16 juny

24- 28 Abril
22- 26 maig
19 – 21 juny

2- 5maig
29maig-2juny

8 – 12maig
5 - 9juny

