
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

1

amanida de llenties

truita carbasso amb tall de formatge

postres i pa

2

arròs de l'hort (verdures)

contracuixa de pollastre a la planxa amb 

amanida mixta

postres

6

FESTA 

7 DINAR FI DE CURS

ARRÒS TRES DELICIES

POLLASTRE A L'AST I XIPS

GELAT  BEGUDA I PA

8

broquil i patata

delicies de formatge amb amanida 

tricolor

Postres i pa

9

empedrat de cigrons

truita de xampinyons amb tall de gall 

dindi brasejat

Postres i pa

13

crema de pastanaga

pernilets a la taronja

postre i pa

14

fideuà de rap

mandonguilles jardinera

postres  i pa

15

arròs saltejat amb verdures

bunyols de bacalla amb enciam tricolor

postres i pa

16

amanida de pasta 

hamburguesa pollastre i patata xips

postres i pa
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

1

amanida de llenties

truita carbasso amb tall de gall dindi

postres i pa

2

arròs de l'hort (verdures)

contracuixa de pollastre a la planxa amb 

amanida mixta

postres

6

FESTA 

7 DINAR FI DE CURS

ARRÒS TRES DELICIES

POLLASTRE A L'AST I XIPS

GELAT  BEGUDA I PA

8

broquil i patata

escalopa milanesa amb amanida tricolor

Postres i pa

9

empedrat de cigrons

truita de xampinyons amb tall de gall 

dindi brasejat

Postres i pa

13

crema de pastanaga

pernilets a la taronja

postre i pa

14

fideuà de rap

mandonguilles jardinera

postres  i pa

15

arròs saltejat amb verdures bacalla amb 

enciam tricolor

postres i pa

16

amanida de pasta 

hamburguesa pollastre i patata xips

postres i pa
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

1

amanida de llenties

truita carbasso amb tall de formatge

postres i pa

2

arròs de l'hort (verdures)

contracuixa de pollastre veggie a la 

planxa amb amanida mixta

postres

6

FESTA 

7 DINAR FI DE CURS

ARRÒS TRES DELICIES

POLLASTRE A L'AST I XIPS

veggie: pollo veggi

GELAT  BEGUDA I PA

8

broquil i patata

delicies de formatge amb amanida 

tricolor

Postres i pa

9

empedrat de cigrons

truita de xampinyons amb tall de gall 

dindi brasejat

Postres i pa

13

crema de pastanaga

pernilets veggie a la taronja

postre i pa

14

fideuà de verdures

mandonguilles veggies jardinera

postres  i pa

15

arròs saltejat amb verdures

bunyols de bacalla amb enciam tricolor

postres i pa

16

amanida de pasta 

hamburguesa de verdures i patata xips

postres i pa
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

1

amanida de llenties

truita carbasso amb tall de formatge

postres i pa

2

arròs de l'hort (verdures)

contracuixa de pollastre a la planxa amb 

amanida mixta

postres

6

FESTA 

7 DINAR FI DE CURS

ARRÒS TRES DELICIES

POLLASTRE A L'AST I XIPS

GELAT  BEGUDA I PA

8

broquil i patata

delicies de formatge amb amanida 

tricolor

Postres i pa

9

empedrat de cigrons

truita de xampinyons amb tall de gall 

dindi brasejat

Postres i pa

13

crema de pastanaga

pernilets a la taronja

postre i pa

14

fideuà de verdures

mandonguilles jardinera

postres  i pa

15

arròs saltejat amb verdures

nuggets veggie amb enciam tricolor

postres i pa

16

amanida de pasta 

hamburguesa pollastre i patata xips

postres i pa

JUNY 2022 - Menú Institut ERNEST LLUCH NO PEIX
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