
MENÚS JUNY  2019.  EPRI, ESO, BAT         ARABELL 

SETMANA I 3 4 5 6 7 
GENERAL 
EPRI ESO BAT 

Espirals de colors 
amb tonyina, ou i 
maionesa 

Crema de 
carbassó 

Arròs amb 
tomàquet 

Espaguetis 
carbonara 

Patata i mongeta 
tendra al vapor 

Sanjacobo amb 
enciam i olives 

Pollastre al forn 
amb tomàquet 
amanit 

Limanda 
arrebossada amb 
enciam i 
pastanaga 

Llom al forn amb 
salsa 

Hamburguesa de 
pollastre planxa 
amb enciam i 
blat de moro 

Poma Síndria Iogurt natural Albercocs Plàtan 
RÈGIM Espirals de colors 

amb tonyina 
  Espaguetis amb oli  

Bistec vedella 
planxa 

 Limanda planxa   

  Iogurt descremat   
INT.GLUTEN Espirals de colors 

amb tonyina, ou 
dur i maionesa 

    

Bistec de vedella 
planxa 

 Limanda planxa   

     
INT.LACTOSA 
PROTEÏNA LLET 
(LACTOSA I 
ARRÒS) 

Espirals de colors 
amb tonyina 

 Verdura del dia Espaguetis amb oli  

Bistec de vedella 
planxa 

    

  Iogurt de soja   
PEIX I OU Espirals de colors 

amb tonyina 
    

Bistec vedella 
planxa 

 Llom a la planxa   

     
FRUCTOSA   Arròs blanc   

Sense guarnició Sense guarnició Sense guarnició Sense guarnició Sense guarnició 
Iogurt natural Iogurt natural Iogurt natural Iogurt natural Iogurt natural 

 

SETMANA II 10 11 12 13 14 
GENERAL 
EPRI ESO BAT 

Sopa de pollastre 
amb pistons 

Amanida 
d’arròs(blat de 
moro, pinya, 
arròs) 

Fideus a la 
cassola amb cap 
de llom 

Crema de 
pastanaga 

Amanida de 
llenties 

Llonganissa al 
forn amb 
tomàquet rostit 

Truita de patata 
amb pastanaga 
ratllada 

Medallons de lluç 
a la planxa amb 
enciam 

Hamburguesa de 
vedella amb 
tomàquet 
amanit i olives 
negres 

Pit de pollastre 
arrebossat amb 
enciam i xerris 

Pera Meló Iogurt de sabors Síndria Plàtan 
RÈGIM      

    Pit de pollastre 
planxa 

  Iogurt descremat   
INT.GLUTEN Sopa de pollastre 

amb pistons 
 Fideus a la cassola 

amb cap de llom 
  

    Pit de pollastre 
arrebossat ... 

     
INT.LACTOSA 
PROTEÏNA LLET 
(LACTOSA I 
ARRÒS) 

 Verdura del dia    
     
  Iogurt de soja   
     

PEIX I OU      
 Llom a la planxa Pit pollastre planxa    
     

FRUCTOSA  Arròs blanc    
Sense guarnició Sense guarnició Sense guarnició Sense guarnició Sense guarnició 
Iogurt natural Iogurt natural Iogurt natural Iogurt natural Iogurt natural 

 

 

 

 



 

 

SETMANA III 17 18 19 20 21 
GENERAL 
EPRI ESO BAT 

Patata al caliu 
amb maionesa 

Crema de 
carbassa amb 
crostons 

Arròs tres 
delicies(truita, 
pernil dolç, 
pèsols) 

Amanida russa Macarrons amb 
picada de vedella 
i sofregit 

Barretes de lluç i 
calamars a la 
romana amb 
enciam 

Rodó de gall 
d’indi al forn 
amb pastanaga i 
olives 

Mandonguilles 
mixtes amb salsa 
de tomàquet 

Llom a la planxa 
amb enciam i 
blat de moro 

Aletes de 
pollastre al forn 

Meló Poma Iogurt natural Plàtan Gelat 
RÈGIM Sense maionesa   Verdura tricolor  

Lluç a la planxa   Bistec de vedella  
  Iogurt descremat  Calippo 

INT.GLUTEN  Sense crostons   Macarrons amb 
picada de vedella i 
sofregit 

Lluç a la planxa     
     

INT.LACTOSA 
PROTEÏNA LLET 
(INTOLERANCIA 
LACTOSA I 
ARRÒS) 

Sense maionesa  Sense pernil dolç   
Lluç a la planxa     
  Iogurt de soja  Calippo 

PEIX I OU Sense maionesa  Sense truita   
Bistec vedella 
planxa 

    

     
FRUCTOSA    Arròs blanc  

Sense guarnició Sense guarnició Sense guarnició Sense guarnició Sense guarnició 
Iogurt natural Iogurt natural Iogurt natural Iogurt natural Iogurt natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


