
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/5 4/5 6/5 7/5 8/5

Mongeta tendra amb 

patates i pastanaga

Tallarins carbonara amb 

nata i bacó

Arròs al forn amb verdures Crema tebia de carbassó 

amb crostonets

Cigrons estofats amb 

hortalisses

Botifarra de vic amb 

enciams variats i tomàquet 

amanit

Filet de llenguado al forn 

amb enciam,pastanaga i 

olives

Pollastre guisadet amb 

xampinyons

Llom al allet amb amanida 

d´enciam, tomàquet i blat 

de moro

Truita francesa amb enciam 

i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada

10/5 11/5 12/5 13/5 14/5

Sopa de brou amb 

estrelletes

Crema tèbia de porros Macarrons  a la napolitana 

(amb tomàquet i orenga)

Llentíes guisades amb kinoa 

i verdures

Amanida campera amb 

tonyina,tomàquet  i ou dur

Escalopa de pollastre 

arrebossat  amb enciam i 

tomàquet

Paella de marisc amb 

gambes i sépia

Lluç al forn amb enciam, 

olives i blat de moro

Truita de patates i ceba 

amb    enciam i pastanaga 

ratllada

Fricandó de vedella amb 

pastanaga  i pèsols

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de temporada

17/5 18/5 19/5 20/5  " DIA DEL MARROC" 21/5

Amanida de pasta amb 

tonyina, olives i blat de 

moro

Bróquil saltejat amb patates Crema de verdures de 

temporada amb rostes

Harira (sopa de cigrons i 

llenties amb ceba, api, 

tomàquet i pollastre)

Peix al forn amb enciam, 

tomàquet i remolatxa 

ratllada

Remenat d´ous amb 

tomàquet i xampinyons i 

amanida d´enciam i olives

Empedrat de mongetes 

seques estofades amb 

verduretes

Kefta amb cuscús                      

( mandonguilles de vedella 

amb cuscús ceba, coriandre 

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Taronja amb mel i canyella

24/5 25/5 26/5 27/5 28/5

Llentíes casolanes guisades 

amb verdures i xoriço

Amanida d´arròs amb 

tonyina i blat de moro

Sopa de brou amb galets Bledes amb patates

Truita francesa amb 

enciam,olives i tomàquet

Calamars al forn amb 

enciam i col lombarda

Mandonguilles  de vedella 

amb  patates, pèsols i  

pastanaga

Pit de pollastre a la planxa 

amb amanida d´enciam, 

escarola i tomàquet

Fruita en almivar Fruita de temporada Iogurt líquid Fruita de temporada

31/5

Arròs tres delícies amb 

truita, pernil i pèsols

Llom a la planxa amb 

enciams variats,blat de 

moro i tomàquet

Fruita de temporada

     FESTA

Dinar
     FESTA

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

Dietista: Cristina Echevarria Nº Col. Cat. 

001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MAIG 2021

Dinar

COVES D´EN 

CIMANY Dinar

NO OLI PALMA       

NO OLI COCO

Dinar



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/5 4/5 6/5 7/5 8/5

Mongeta tendra amb 

patates i pastanaga

Tallarins carbonara amb 

nata (s/bacó)

Arròs al forn amb verdures Crema tebia de carbassó 

amb crostonets

Cigrons estofats amb 

hortalisses

Hamburguesa de peix amb 

enciams variats i tomàquet 

amanit

Filet de llenguado 

arrebossat amb 

enciam,pastanaga i olives

Remenat de xampinyons amb 

enciam i pastanaga

Peix blanc al allet amb 

amanida d´enciam, tomàquet 

i blat de moro

Truita francesa amb enciam 

i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada

10/5 11/5 12/5 13/5 14/5

Sopa de brou vegetal amb 

estrelletes

Crema tèbia de porros Macarrons  a la napolitana 

(amb tomàquet i orenga)

Llentíes guisades amb kinoa 

i verdures

Amanida campera amb 

tonyina,tomàquet  i ou dur

Remenat d'ous amb verdures 

amb enciam i tomàquet

Paella de marisc amb 

gambes i sépia

Lluç al forn amb enciam, 

olives i blat de moro

Truita de patates i ceba 

amb    enciam i pastanaga 

ratllada

Peix al forn amb pèsols

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de temporada

17/5 18/5 19/5 20/5  " DIA DEL MARROC" 21/5

Amanida de pasta amb 

tonyina, olives i blat de 

moro

Bróquil saltejat amb patates Crema de verdures de 

temporada amb rostes

Harira (sopa de cigrons i 

llenties amb ceba, api, 

tomàquet) (s/pollastre)

Freginada  peix amb enciam, 

tomàquet i remolatxa 

ratllada

Remenat d´ous amb 

tomàquet i xampinyons i 

amanida d´enciam i olives

Empedrat de mongetes 

seques estofades amb 

verduretes

Kefta amb cuscús                      

( mandonguilles de peix amb 

cuscús ceba, coriandre i 

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Taronja amb mel i canyella

24/5 25/5 26/5 27/5 28/5

Llentíes casolanes guisades 

amb verdures (s/xoriço)

Amanida d´arròs amb 

tonyina i blat de moro

Sopa de brou vegetal amb 

galets

Bledes amb patates

Truita francesa amb 

enciam,olives i tomàquet

Calamars  a l'andalusa amb 

enciam i col lombarda

Mandonguilles de peix amb  

patates, pèsols i  pastanaga

Remenat dou amb verdures 

amb amanida d´enciam, 

escarola i tomàquet

Fruita en almivar Fruita de temporada Iogurt líquid Fruita de temporada

31/5

Amanida verda

Arròs amb verdures

Fruita de temporada

     FESTA

Dinar
     FESTA

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

Dietista: Cristina Echevarria Nº Col. Cat. 

001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MAIG 2021

Dinar

COVES D´EN 

CIMANY Dinar

NO CARN

Dinar



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/5 4/5 6/5 7/5 8/5

Mongeta tendra amb 

patates i pastanaga

Tallarins carbonara amb 

nata (s/bacó)

Arròs al forn amb verdures Crema tebia de carbassó 

amb crostonets

Cigrons estofats amb 

hortalisses

Botifarra d'au amb enciams 

variats i tomàquet amanit

Filet de llenguado 

arrebossat amb 

enciam,pastanaga i olives

Pollastre guisadet amb 

xampinyons

Bistec de vedella amb 

amanida d´enciam, tomàquet 

i blat de moro

Truita francesa amb enciam 

i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada

10/5 11/5 12/5 13/5 14/5

Sopa de brou vegetal amb 

estrelletes

Crema tèbia de porros Macarrons  a la napolitana 

(amb tomàquet i orenga)

Arròs amb kinoa i verdures Amanida campera amb 

tonyina,tomàquet  i ou dur

Escalopa de pollastre 

arrebossat  amb enciam i 

tomàquet

Paella de marisc amb 

gambes i sépia

Lluç al forn amb enciam, 

olives i blat de moro

Truita de patates i ceba 

amb    enciam i pastanaga 

ratllada

Fricandó de vedella amb 

pastanaga  i pèsols

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de temporada

17/5 18/5 19/5 20/5  " DIA DEL MARROC" 21/5

Amanida de pasta amb 

tonyina, olives i blat de 

moro

Bróquil saltejat amb patates Crema de verdures de 

temporada amb rostes

Harira (sopa de cigrons amb 

ceba, api, tomàquet i 

pollastre) (s/llenties)

Freginada  peix amb enciam, 

tomàquet i remolatxa 

ratllada

Remenat d´ous amb 

tomàquet i xampinyons i 

amanida d´enciam i olives

Empedrat de mongetes 

seques estofades amb 

verduretes

Kefta amb cuscús                      

( mandonguilles de vedella 

amb cuscús ceba, coriandre 

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Taronja amb mel i canyella

24/5 25/5 26/5 27/5 28/5

Patates guisades amb 

verdures

Amanida d´arròs amb 

tonyina i blat de moro

Sopa de brou vegetal amb 

galets

Bledes amb patates

Truita francesa amb 

enciam,olives i tomàquet

Calamars a l'andalusa amb 

enciam i col lombarda

Mandonguilles de vedella 

amb  patates, pèsols i  

pastanaga

Pit de pollastre a la planxa 

amb amanida d´enciam, 

escarola i tomàquet

Fruita en almivar Fruita de temporada Iogurt líquid Fruita de temporada

31/5

Arròs amb verdures

Gall d'indi a la planxa amb 

enciams variats,blat de 

moro i tomàquet

Fruita de temporada

     FESTA

Dinar
     FESTA

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

Dietista: Cristina Echevarria Nº Col. Cat. 

001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MAIG 2021

Dinar

COVES D´EN 

CIMANY Dinar

NO PORC       

NO LLENTIES

Dinar



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/5 4/5 6/5 7/5 8/5

Mongeta tendra amb 

patates i pastanaga

Tallarins carbonara amb 

nata (s/bacó)

Arròs al forn amb verdures Crema tebia de carbassó 

amb crostonets

Cigrons estofats amb 

hortalisses

Botifarra d'au amb enciams 

variats i tomàquet amanit

Filet de llenguado 

arrebossat amb 

enciam,pastanaga i olives

Pollastre guisadet amb 

xampinyons

Bistec de vedella amb 

amanida d´enciam, tomàquet 

i blat de moro

Truita francesa amb enciam 

i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada

10/5 11/5 12/5 13/5 14/5

Sopa de brou vegetal amb 

estrelletes

Crema tèbia de porros Macarrons  a la napolitana 

(amb tomàquet i orenga)

Llentíes guisades amb kinoa 

i verdures

Amanida campera amb 

tonyina,tomàquet  i ou dur

Escalopa de pollastre 

arrebossat  amb enciam i 

tomàquet

Paella de marisc amb 

gambes i sépia

Lluç al forn amb enciam, 

olives i blat de moro

Truita de patates i ceba 

amb    enciam i pastanaga 

ratllada

Fricandó de vedella amb 

pastanaga  i pèsols

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de temporada

17/5 18/5 19/5 20/5  " DIA DEL MARROC" 21/5

Amanida de pasta amb 

tonyina, olives i blat de 

moro

Bróquil saltejat amb patates Crema de verdures de 

temporada amb rostes

Harira (sopa de cigrons i 

llenties amb ceba, api, 

tomàquet i pollastre)

Freginada  peix amb enciam, 

tomàquet i remolatxa 

ratllada

Remenat d´ous amb 

tomàquet i xampinyons i 

amanida d´enciam i olives

Empedrat de mongetes 

seques estofades amb 

verduretes

Kefta amb cuscús                      

( mandonguilles de vedella 

amb cuscús ceba, coriandre 

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Taronja amb mel i canyella

24/5 25/5 26/5 27/5 28/5

Llentíes casolanes guisades 

amb verdures

Amanida d´arròs amb 

tonyina i blat de moro

Sopa de brou vegetal amb 

galets

Bledes amb patates

Truita francesa amb 

enciam,olives i tomàquet

Calamars a l'andalusa amb 

enciam i col lombarda

Mandonguilles de vedella 

amb  patates, pèsols i  

pastanaga

Pit de pollastre a la planxa 

amb amanida d´enciam, 

escarola i tomàquet

Fruita en almivar Fruita de temporada Iogurt líquid Fruita de temporada

31/5

Arròs amb verdures

Gall d'indi a la planxa amb 

enciams variats,blat de 

moro i tomàquet

Fruita de temporada

     FESTA

Dinar
     FESTA

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

Dietista: Cristina Echevarria Nº Col. Cat. 

001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MAIG 2021

Dinar

COVES D´EN 

CIMANY Dinar

NO PORC

Dinar



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/5 4/5 6/5 7/5 8/5

Mongeta tendra amb 

patates i pastanaga

Tallarins carbonara amb 

nata (s/bacó)

Arròs al forn amb verdures Crema tebia de carbassó 

amb crostonets

Cigrons estofats amb 

hortalisses

Botifarra d'au amb enciams 

variats i tomàquet amanit

Filet de llenguado 

arrebossat amb 

enciam,pastanaga i olives

Pollastre guisadet amb 

xampinyons

Bistec de vedella amb 

amanida d´enciam, tomàquet 

i blat de moro

Truita francesa amb enciam 

i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada

10/5 11/5 12/5 13/5 14/5

Sopa de brou vegetal amb 

estrelletes

Crema tèbia de porros Macarrons  a la napolitana 

(amb tomàquet i orenga)

Llentíes guisades amb kinoa 

i verdures

Amanida campera amb 

tonyina,tomàquet  i ou dur

Escalopa de pollastre 

arrebossat  amb enciam i 

tomàquet

Paella de marisc amb 

gambes i sépia

Lluç al forn amb enciam, 

olives i blat de moro

Truita de patates i ceba 

amb    enciam i pastanaga 

ratllada

Fricandó de vedella amb 

pastanaga  i pèsols

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de temporada

17/5 18/5 19/5 20/5  " DIA DEL MARROC" 21/5

Amanida de pasta amb 

tonyina, olives i blat de 

moro

Bróquil saltejat amb patates Crema de verdures de 

temporada amb rostes

Harira (sopa de cigrons i 

llenties amb ceba, api, 

tomàquet i pollastre)

Freginada  peix amb enciam, 

tomàquet i remolatxa 

ratllada

Remenat d´ous amb 

tomàquet i xampinyons i 

amanida d´enciam i olives

Empedrat de mongetes 

seques estofades amb 

verduretes

Kefta amb cuscús                      

( mandonguilles de vedella 

amb cuscús ceba, coriandre 

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Taronja amb mel i canyella

24/5 25/5 26/5 27/5 28/5

Llentíes casolanes guisades 

amb verdures

Amanida d´arròs amb 

tonyina i blat de moro

Sopa de brou vegetal amb 

galets

Bledes amb patates

Truita francesa amb 

enciam,olives i tomàquet

Calamars  a l'andalusa amb 

enciam i col lombarda

Mandonguilles  de vedella 

amb  patates, pèsols i  

pastanaga

Pit de pollastre a la planxa 

amb amanida d´enciam, 

escarola i tomàquet

Fruita en almivar Fruita de temporada Iogurt líquid Fruita de temporada

31/5

Arròs amb verdures

Gall d'indi a la planxa amb 

enciams variats,blat de 

moro i tomàquet

Fruita de temporada

      FESTA

Dinar
      FESTA

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

Dietista: Cristina Echevarria Nº Col. Cat. 

001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MAIG 2021

Dinar

COVES D´EN 

CIMANY Dinar

BASAL NO 

HALAL

Dinar



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/5 4/5 6/5 7/5 8/5

Mongeta tendra amb 

patates i pastanaga

Tallarins carbonara amb 

nata i bacó

Arròs al forn amb verdures Crema tebia de carbassó 

amb crostonets

Cigrons estofats amb 

hortalisses

Botifarra de vic amb 

enciams variats i tomàquet 

amanit

Filet de llenguado 

arrebossat amb 

enciam,pastanaga i olives

Pollastre guisadet amb 

xampinyons

Llom al allet amb amanida 

d´enciam, tomàquet i blat 

de moro

Truita francesa amb enciam 

i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada

10/5 11/5 12/5 13/5 14/5

Sopa de brou vegetal amb 

estrelletes

Crema tèbia de porros Macarrons  a la napolitana 

(amb tomàquet i orenga)

Llentíes guisades amb kinoa 

i verdures

Amanida campera amb 

tonyina,tomàquet  i ou dur

Escalopa de pollastre 

arrebossat  amb enciam i 

tomàquet

Paella de marisc amb 

gambes i sépia

Lluç al forn amb enciam, 

olives i blat de moro

Truita de patates i ceba 

amb    enciam i pastanaga 

ratllada

Gall d'indi estofat amb 

pastanaga  i pèsols

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de temporada

17/5 18/5 19/5 20/5  " DIA DEL MARROC" 21/5

Amanida de pasta amb 

tonyina, olives i blat de 

moro

Bróquil saltejat amb patates Crema de verdures de 

temporada amb rostes

Harira (sopa de cigrons i 

llenties amb ceba, api, 

tomàquet i pollastre)

Freginada  peix amb enciam, 

tomàquet i remolatxa 

ratllada

Remenat d´ous amb 

tomàquet i xampinyons i 

amanida d´enciam i olives

Empedrat de mongetes 

seques estofades amb 

verduretes

Kefta amb cuscús                      

( mandonguilles de pollastre 

amb cuscús ceba, coriandre 

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Taronja amb mel i canyella

24/5 25/5 26/5 27/5 28/5

Llentíes casolanes guisades 

amb verdures i xoriço

Amanida d´arròs amb 

tonyina i blat de moro

Sopa de brou vegetal amb 

galets

Bledes amb patates

Truita francesa amb 

enciam,olives i tomàquet

Calamars  a l'andalusa amb 

enciam i col lombarda

Mandonguilles de pollastre 

amb  patates, pèsols i  

pastanaga

Pit de pollastre a la planxa 

amb amanida d´enciam, 

escarola i tomàquet

Fruita en almivar Fruita de temporada Iogurt líquid Fruita de temporada

31/5

Arròs tres delícies amb 

truita, pernil i pèsols

Llom a la planxa amb 

enciams variats,blat de 

moro i tomàquet

Fruita de temporada

      FESTA

Dinar
      FESTA

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

Dietista: Cristina Echevarria Nº Col. Cat. 

001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MAIG 2021

Dinar

COVES D´EN 

CIMANY Dinar

NO VEDELLA

Dinar



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/5 4/5 6/5 7/5 8/5

Mongeta tendra amb 

patates i pastanaga

Tallarins carbonara amb 

nata i bacó

Arròs al forn amb verdures Crema tebia de carbassó 

amb crostonets

Cigrons estofats amb 

hortalisses

Botifarra de vic amb 

enciams variats i tomàquet 

amanit

Filet de llenguado 

arrebossat amb 

enciam,pastanaga i olives

Pollastre guisadet amb 

xampinyons

Llom al allet amb amanida 

d´enciam, tomàquet i blat 

de moro

Truita francesa amb enciam 

i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada

10/5 11/5 12/5 13/5 14/5

Sopa de brou amb 

estrelletes

Crema tèbia de porros Macarrons  a la napolitana 

(amb tomàquet i orenga)

Llentíes guisades amb kinoa 

i verdures

Amanida campera amb 

tonyina,tomàquet  i ou dur

Escalopa de pollastre 

arrebossat  amb enciam i 

tomàquet

Paella de marisc amb 

gambes i sépia

Lluç al forn amb enciam, 

olives i blat de moro

Truita de patates i ceba 

amb    enciam i pastanaga 

ratllada

Fricandó de vedella amb 

pastanaga  i pèsols

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de temporada

17/5 18/5 19/5 20/5  " DIA DEL MARROC" 21/5

Amanida de pasta amb 

tonyina, olives i blat de 

moro

Bróquil saltejat amb patates Crema de verdures de 

temporada amb rostes

Harira (sopa de cigrons i 

llenties amb ceba, api, 

tomàquet i pollastre)

Freginada  peix amb enciam, 

tomàquet i remolatxa 

ratllada

Remenat d´ous amb 

tomàquet i xampinyons i 

amanida d´enciam i olives

Empedrat de mongetes 

seques estofades amb 

verduretes

Kefta amb cuscús                      

( mandonguilles de vedella 

amb cuscús ceba, coriandre 

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Taronja amb mel i canyella

24/5 25/5 26/5 27/5 28/5

Llentíes casolanes guisades 

amb verdures i xoriço

Amanida d´arròs amb 

tonyina i blat de moro

Sopa de brou amb galets Bledes amb patates

Truita francesa amb 

enciam,olives i tomàquet

Calamars  a l'andalusa amb 

enciam i col lombarda

Mandonguilles  de vedella 

amb  patates, pèsols i  

pastanaga

Pit de pollastre a la planxa 

amb amanida d´enciam, 

escarola i tomàquet

Fruita en almivar Fruita de temporada Iogurt líquid Fruita de temporada

31/5

Arròs tres delícies amb 

truita, pernil i pèsols

Llom a la planxa amb 

enciams variats,blat de 

moro i tomàquet

Fruita de temporada

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

Dietista: Cristina Echevarria Nº Col. Cat. 

001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MAIG 2021

Dinar

COVES D´EN 

CIMANY Dinar

NO FRUITS 

SECS

Dinar
      FESTA

Dinar
      FESTA

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/5 4/5 6/5 7/5 8/5

Mongeta tendra amb 

patates i pastanaga

Tallarins napolitana Arròs al forn amb verdures Crema tebia de carbassó 

amb crostonets (s/llet ni 

derivats)

Cigrons estofats amb 

hortalisses

Botifarra de vic amb 

enciams variats i tomàquet 

amanit

Filet de llenguado 

arrebossat amb 

enciam,pastanaga i olives

Pollastre guisadet amb 

xampinyons

Llom al allet amb amanida 

d´enciam, tomàquet i blat 

de moro

Truita francesa amb enciam 

i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

10/5 11/5 12/5 13/5 14/5

Sopa de brou amb 

estrelletes

Crema tèbia de porros 

(s/llet ni derivats)

Macarrons  a la napolitana 

(amb tomàquet i orenga) 

(s/formatge ni derivats)

Llentíes guisades amb kinoa 

i verdures

Amanida campera amb 

tonyina,tomàquet  i ou dur

Escalopa de pollastre 

arrebossat  amb enciam i 

tomàquet

Paella de marisc amb 

gambes i sépia

Lluç al forn amb enciam, 

olives i blat de moro

Truita de patates i ceba 

amb    enciam i pastanaga 

ratllada

Fricandó de vedella amb 

pastanaga  i pèsols

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

17/5 18/5 19/5 20/5  " DIA DEL MARROC" 21/5

Amanida de pasta amb 

tonyina, olives i blat de 

moro

Bróquil saltejat amb patates Crema de verdures de 

temporada amb rostes 

(s/llet ni derivats)

Harira (sopa de cigrons i 

llenties amb ceba, api, 

tomàquet i pollastre)

Freginada  peix amb enciam, 

tomàquet i remolatxa 

ratllada

Remenat d´ous amb 

tomàquet i xampinyons i 

amanida d´enciam i olives

Empedrat de mongetes 

seques estofades amb 

verduretes

Kefta amb cuscús                      

( mandonguilles de vedella 

amb cuscús ceba, coriandre 

Fruita de Temporada Fruita de temporada Fruita de Temporada Taronja amb mel i canyella

24/5 25/5 26/5 27/5 28/5

Llentíes casolanes guisades 

amb verdures i xoriço

Amanida d´arròs amb 

tonyina i blat de moro

Sopa de brou amb galets Bledes amb patates

Truita francesa amb 

enciam,olives i tomàquet

Calamars  a l'andalusa amb 

enciam i col lombarda

Mandonguilles  de vedella 

amb  patates, pèsols i  

pastanaga

Pit de pollastre a la planxa 

amb amanida d´enciam, 

escarola i tomàquet

Fruita en almivar Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

31/5

Arròs tres delícies amb 

truita, pernil i pèsols

Llom a la planxa amb 

enciams variats,blat de 

moro i tomàquet

Fruita de temporada

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

Dietista: Cristina Echevarria Nº Col. Cat. 

001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MAIG 2021

Dinar

COVES D´EN 

CIMANY Dinar

NO PROTEÏNA 

LLET DE VACA, NO 

FRUITS SECS

Dinar
      FESTA

Dinar
      FESTA

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/5 4/5 6/5 7/5 8/5

Mongeta tendra amb 

patates i pastanaga

Tallarins napolitana Arròs al forn amb verdures Crema tebia de carbassó 

amb crostonets (s/llet ni 

derivats)

Cigrons estofats amb 

hortalisses

Botifarra de vic amb 

enciams variats i tomàquet 

amanit

Filet de llenguado 

arrebossat amb 

enciam,pastanaga i olives

Pollastre guisadet amb 

xampinyons

Llom al allet amb amanida 

d´enciam, tomàquet i blat 

de moro

Truita francesa amb enciam 

i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

10/5 11/5 12/5 13/5 14/5

Sopa de brou amb 

estrelletes

Crema tèbia de porros 

(s/llet ni derivats)

Macarrons  a la napolitana 

(amb tomàquet i orenga) 

(s/formatge ni derivats)

Llentíes guisades amb kinoa 

i verdures

Amanida campera amb 

tonyina,tomàquet  i ou dur

Escalopa de pollastre 

arrebossat  amb enciam i 

tomàquet

Paella de marisc amb 

gambes i sépia

Lluç al forn amb enciam, 

olives i blat de moro

Truita de patates i ceba 

amb    enciam i pastanaga 

ratllada

Fricandó de vedella amb 

pastanaga  i pèsols

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

17/5 18/5 19/5 20/5  " DIA DEL MARROC" 21/5

Amanida de pasta amb 

tonyina, olives i blat de 

moro

Bróquil saltejat amb patates Crema de verdures de 

temporada amb rostes 

(s/llet ni derivats)

Harira (sopa de cigrons i 

llenties amb ceba, api, 

tomàquet i pollastre)

Freginada  peix amb enciam, 

tomàquet i remolatxa 

ratllada

Remenat d´ous amb 

tomàquet i xampinyons i 

amanida d´enciam i olives

Empedrat de mongetes 

seques estofades amb 

verduretes

Kefta amb cuscús                      

( mandonguilles de vedella 

amb cuscús ceba, coriandre 

Fruita de Temporada Fruita de temporada Fruita de Temporada Taronja amb mel i canyella

24/5 25/5 26/5 27/5 28/5

Llentíes casolanes guisades 

amb verdures i xoriço

Amanida d´arròs amb 

tonyina i blat de moro

Sopa de brou amb galets Bledes amb patates

Truita francesa amb 

enciam,olives i tomàquet

Calamars  a l'andalusa amb 

enciam i col lombarda

Mandonguilles  de vedella 

amb  patates, pèsols i  

pastanaga

Pit de pollastre a la planxa 

amb amanida d´enciam, 

escarola i tomàquet

Fruita en almivar Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

31/5

Arròs tres delícies amb 

truita, pernil i pèsols

Llom a la planxa amb 

enciams variats,blat de 

moro i tomàquet

Fruita de temporada

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

Dietista: Cristina Echevarria Nº Col. Cat. 

001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MAIG 2021

Dinar

COVES D´EN 

CIMANY Dinar

NO LLET,           

NO LACTOSA

Dinar
      FESTA

Dinar
      FESTA

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/5 4/5 6/5 7/5 8/5

Mongeta tendra amb 

patates i pastanaga

Tallarins napolitana Arròs al forn amb verdures Crema tebia de carbassó 

amb crostonets (s/llet ni 

derivats)

Cigrons estofats amb 

hortalisses

Botifarra de vic amb 

enciams variats i tomàquet 

amanit

Filet de llenguado 

arrebossat amb 

enciam,pastanaga i olives

Pollastre guisadet amb 

xampinyons

Llom al allet amb amanida 

d´enciam, tomàquet i blat 

de moro

Truita francesa amb enciam 

i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

10/5 11/5 12/5 13/5 14/5

Sopa de brou amb 

estrelletes

Crema tèbia de porros 

(s/llet ni derivats)

Macarrons  a la napolitana 

(amb tomàquet i orenga) 

(s/formatge ni derivats)

Llentíes guisades amb kinoa 

i verdures

Amanida campera amb 

tonyina,tomàquet  i ou dur

Escalopa de pollastre 

arrebossat  amb enciam i 

tomàquet

Paella de marisc amb 

gambes i sépia

Lluç al forn amb enciam, 

olives i blat de moro

Truita de patates i ceba 

amb    enciam i pastanaga 

ratllada

Fricandó de vedella amb 

pastanaga  i pèsols

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

17/5 18/5 19/5 20/5  " DIA DEL MARROC" 21/5

Amanida de pasta amb 

tonyina, olives i blat de 

moro

Bróquil saltejat amb patates Crema de verdures de 

temporada amb rostes 

(s/llet ni derivats)

Harira (sopa de cigrons i 

llenties amb ceba, api, 

tomàquet i pollastre)

Freginada  peix amb enciam, 

tomàquet i remolatxa 

ratllada

Remenat d´ous amb 

tomàquet i xampinyons i 

amanida d´enciam i olives

Empedrat de mongetes 

seques estofades amb 

verduretes

Kefta amb cuscús                      

( mandonguilles de vedella 

amb cuscús ceba, coriandre 

Fruita de Temporada Fruita de temporada Fruita de Temporada Taronja amb mel i canyella

24/5 25/5 26/5 27/5 28/5

Llentíes casolanes guisades 

amb verdures i xoriço

Amanida d´arròs amb 

tonyina i blat de moro

Sopa de brou amb galets Bledes amb patates

Truita francesa amb 

enciam,olives i tomàquet

Calamars  a l'andalusa amb 

enciam i col lombarda

Mandonguilles  de vedella 

amb  patates, pèsols i  

pastanaga

Pit de pollastre a la planxa 

amb amanida d´enciam, 

escarola i tomàquet

Fruita en almivar Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

31/5

Arròs tres delícies amb 

truita, pernil i pèsols

Llom a la planxa amb 

enciams variats,blat de 

moro i tomàquet

Fruita de temporada

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

Dietista: Cristina Echevarria Nº Col. Cat. 

001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MAIG 2021

Dinar

COVES D´EN 

CIMANY Dinar

NO PROTEÏNA     

LLET DE VACA

Dinar
      FESTA

Dinar
      FESTA

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/5 4/5 6/5 7/5 8/5

Mongeta tendra amb 

patates i pastanaga

Tallarins carbonara amb 

nata i bacó

Arròs al forn amb verdures Crema tebia de carbassó 

amb crostonets

Cigrons estofats amb 

hortalisses

Botifarra de vic amb 

enciams variats i tomàquet 

amanit

Filet de llenguado 

arrebossat amb 

enciam,pastanaga i olives

Pollastre guisadet amb 

xampinyons

Llom al allet amb amanida 

d´enciam, tomàquet i blat 

de moro

Truita francesa amb enciam 

i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada

10/5 11/5 12/5 13/5 14/5

Sopa de brou amb 

estrelletes

Crema tèbia de porros Macarrons  a la napolitana 

(amb tomàquet i orenga)

Arròs amb kinoa i verdures Amanida campera amb 

tonyina,tomàquet  i ou dur

Escalopa de pollastre 

arrebossat  amb enciam i 

tomàquet

Paella de marisc amb 

gambes i sépia

Lluç al forn amb enciam, 

olives i blat de moro

Truita de patates i ceba 

amb    enciam i pastanaga 

ratllada

Fricandó de vedella amb 

pastanaga  i pèsols

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de temporada

17/5 18/5 19/5 20/5  " DIA DEL MARROC" 21/5

Amanida de pasta amb 

tonyina, olives i blat de 

moro

Bróquil saltejat amb patates Crema de verdures de 

temporada amb rostes

Harira (sopa de cigrons amb 

ceba, api, tomàquet i 

pollastre) (s/llenties)

Freginada  peix amb enciam, 

tomàquet i remolatxa 

ratllada

Remenat d´ous amb 

tomàquet i xampinyons i 

amanida d´enciam i olives

Empedrat de mongetes 

seques estofades amb 

verduretes

Kefta amb cuscús                      

( mandonguilles de vedella 

amb cuscús ceba, coriandre 

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Taronja amb mel i canyella

24/5 25/5 26/5 27/5 28/5

Patates guisades amb 

verdures i xoriço

Amanida d´arròs amb 

tonyina i blat de moro

Sopa de brou amb galets Bledes amb patates

Truita francesa amb 

enciam,olives i tomàquet

Calamars  a l'andalusa amb 

enciam i col lombarda

Mandonguilles  de vedella 

amb  patates, pèsols i  

pastanaga

Pit de pollastre a la planxa 

amb amanida d´enciam, 

escarola i tomàquet

Fruita en almivar Fruita de temporada Iogurt líquid Fruita de temporada

31/5

Arròs tres delícies amb 

truita, pernil i pèsols

Llom a la planxa amb 

enciams variats,blat de 

moro i tomàquet

Fruita de temporada

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

Dietista: Cristina Echevarria Nº Col. Cat. 

001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MAIG 2021

Dinar

COVES D´EN 

CIMANY Dinar

NO 

LLENTIES

Dinar
      FESTA

Dinar
      FESTA

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/5 4/5 6/5 7/5 8/5

Mongeta tendra amb 

patates i pastanaga

Tallarins carbonara amb 

nata i bacó

Arròs al forn amb verdures Crema tebia de carbassó 

amb crostonets

Patates estofades amb 

hortalisses

Botifarra de vic amb 

enciams variats i tomàquet 

amanit

Filet de llenguado 

arrebossat amb 

enciam,pastanaga i olives

Pollastre guisadet amb 

xampinyons

Llom al allet amb amanida 

d´enciam, tomàquet i blat 

de moro

Truita francesa amb enciam 

i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada

10/5 11/5 12/5 13/5 14/5

Sopa de brou amb 

estrelletes

Crema tèbia de porros Macarrons  a la napolitana 

(amb tomàquet i orenga)

Arròs amb kinoa i verdures Amanida campera amb 

tonyina,tomàquet  i ou dur

Escalopa de pollastre 

arrebossat  amb enciam i 

tomàquet

Paella de marisc amb 

gambes i sépia

Lluç al forn amb enciam, 

olives i blat de moro

Truita de patates i ceba 

amb    enciam i pastanaga 

ratllada

Fricandó de vedella amb 

pastanaga  (s/pèsols)

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de temporada

17/5 18/5 19/5 20/5  " DIA DEL MARROC" 21/5

Amanida de pasta amb 

tonyina, olives i blat de 

moro

Bróquil saltejat amb patates Crema de verdures de 

temporada amb rostes

Harira (sopa de pasta amb 

ceba, api, tomàquet i 

pollastre)

Freginada  peix amb enciam, 

tomàquet i remolatxa 

ratllada

Remenat d´ous amb 

tomàquet i xampinyons i 

amanida d´enciam i olives

Pit de pollastre al forn amb 

pastanaga i olives

Kefta amb cuscús                      

( mandonguilles de vedella 

amb cuscús ceba, coriandre 

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Taronja amb mel i canyella

24/5 25/5 26/5 27/5 28/5

Patates guisades amb 

verdures i xoriço

Amanida d´arròs amb 

tonyina i blat de moro

Sopa de brou amb galets Bledes amb patates

Truita francesa amb 

enciam,olives i tomàquet

Calamars  a l'andalusa amb 

enciam i col lombarda

Mandonguilles  de vedella 

amb  patates i pastanaga 

(s/pèsols)

Pit de pollastre a la planxa 

amb amanida d´enciam, 

escarola i tomàquet

Fruita en almivar Fruita de temporada Iogurt líquid Fruita de temporada

31/5

Arròs tres delícies amb 

truita i pernil (s/pèsols)

Llom a la planxa amb 

enciams variats,blat de 

moro i tomàquet

Fruita de temporada

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

Dietista: Cristina Echevarria Nº Col. Cat. 

001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MAIG 2021

Dinar

COVES D´EN 

CIMANY Dinar

NO 

LLEGUMS

Dinar
      FESTA

Dinar
      FESTA

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/5 4/5 6/5 7/5 8/5

Mongeta tendra amb 

patates i pastanaga

Amanida variada Arròs al forn amb verdures Crema tebia de carbassó 

amb crostonets

Cigrons estofats amb 

hortalisses

Hamburguesa vegetal amb 

enciams variats i tomàquet 

amanit

Tallarins napolitana Remenat de xampinyons amb 

enciam i pastanaga

Llenties saltejades amb 

verduretes

Truita francesa amb enciam 

i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada

10/5 11/5 12/5 13/5 14/5

Sopa de brou vegetal amb 

estrelletes

Crema tèbia de porros Graellada de verdures Llentíes guisades amb kinoa 

i verdures

Amanida campera amb 

tomàquet  i ou dur 

(s/tonyina)

Croquetes vegetals amb 

enciam i tomàquet

Paella de verdures Macarrons  a la napolitana 

(amb tomàquet i orenga)

Truita de patates i ceba 

amb    enciam i pastanaga 

ratllada

Seità estofat amb 

pastanaga  i pèsols

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de temporada

17/5 18/5 19/5 20/5  " DIA DEL MARROC" 21/5

Amanida de pasta amb blat 

de moro (s/tonyina ni olives)

Bróquil saltejat amb patates Crema de verdures de 

temporada amb rostes

Harira (sopa de cigrons i 

llenties amb ceba, api i 

tomàquet) (s/carn)

Hamburguesa vegetal amb 

enciam, tomàquet i 

remolatxa ratllada

Remenat d´ous amb 

tomàquet i xampinyons i 

amanida d´enciam i 

Empedrat de mongetes 

seques estofades amb 

verduretes

Kefta amb cuscús                      

( mandonguilles de seità amb 

cuscús ceba, coriandre i 

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Taronja amb mel i canyella

24/5 25/5 26/5 27/5 28/5

Llentíes casolanes guisades 

amb verdures (s/xoriço)

Amanida d´arròs amb blat 

de moro (s/tonyina)

Sopa de brou vegetal amb 

galets

Bledes amb patates

Truita francesa amb enciam 

i tomàquet

Croquetes vegetals amb 

enciam i col lombarda

Mandonguilles de seità amb  

patates, pèsols i  pastanaga

Tofu marinat a la planxa 

amb amanida d´enciam, 

escarola i tomàquet

Fruita en almivar Fruita de temporada Iogurt líquid Fruita de temporada

31/5

Amanida verda

Arròs amb verdures

Fruita de temporada

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

Dietista: Cristina Echevarria Nº Col. Cat. 

001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MAIG 2021

Dinar

COVES D´EN 

CIMANY Dinar

OVOLACTO   

VEGETARIÀ

Dinar
      FESTA

Dinar
      FESTA

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/5 4/5 6/5 7/5 8/5

Mongeta tendra amb 

patates i pastanaga

Tallarins carbonara amb 

nata i bacó

Arròs al forn amb verdures Crema tebia de carbassó 

amb crostonets

Cigrons estofats amb 

hortalisses

Botifarra de vic amb 

enciams variats i tomàquet 

amanit

Escalopa de vedella 

arrebossada amb enciam i 

pastanaga

Pollastre guisadet amb 

xampinyons

Llom al allet amb amanida 

d´enciam, tomàquet i blat 

de moro

Truita francesa amb enciam 

i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada

10/5 11/5 12/5 13/5 14/5

Sopa de brou amb 

estrelletes

Crema tèbia de porros Macarrons  a la napolitana 

(amb tomàquet i orenga)

Llentíes guisades amb kinoa 

i verdures

Amanida campera amb 

tomàquet  i ou dur 

(s/tonyina)

Escalopa de pollastre 

arrebossat  amb enciam i 

tomàquet

Paella de verdures i costella Gall d'indi planxa amb 

enciam i blat de moro

Truita de patates i ceba 

amb    enciam i pastanaga 

ratllada

Fricandó de vedella amb 

pastanaga  i pèsols

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de temporada

17/5 18/5 19/5 20/5  " DIA DEL MARROC" 21/5

Amanida de pasta amb blat 

de moro (s/tonyina ni olives)

Bróquil saltejat amb patates Crema de verdures de 

temporada amb rostes

Harira (sopa de cigrons i 

llenties amb ceba, api, 

tomàquet i pollastre)

Pollastre arrebossat amb 

enciam, tomàquet i 

remolatxa ratllada

Remenat d´ous amb 

tomàquet i xampinyons i 

amanida d´enciam i 

Empedrat de mongetes 

seques estofades amb 

verduretes

Kefta amb cuscús                      

( mandonguilles de vedella 

amb cuscús ceba, coriandre 

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Taronja amb mel i canyella

24/5 25/5 26/5 27/5 28/5

Llentíes casolanes guisades 

amb verdures i xoriço

Amanida d´arròs amb blat 

de moro (s/tonyina)

Sopa de brou amb galets Bledes amb patates

Truita francesa amb enciam 

i tomàquet

Llom a la planxa amb enciam 

i col lombarda

Mandonguilles  de vedella 

amb  patates, pèsols i  

pastanaga

Pit de pollastre a la planxa 

amb amanida d´enciam, 

escarola i tomàquet

Fruita en almivar Fruita de temporada Iogurt líquid Fruita de temporada

31/5

Arròs tres delícies amb 

truita, pernil i pèsols

Llom a la planxa amb 

enciams variats,blat de 

moro i tomàquet

Fruita de temporada

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

Dietista: Cristina Echevarria Nº Col. Cat. 

001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MAIG 2021

Dinar

COVES D´EN 

CIMANY Dinar

NO PEIX

Dinar
      FESTA

Dinar
      FESTA

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/5 4/5 6/5 7/5 8/5

Mongeta tendra amb 

patates i pastanaga

Tallarins amb oli i orenga Arròs al forn amb verdures 

(s/tomàquet)

Crema tebia de carbassó 

(s/crostonets)

Cigrons estofats amb 

hortalisses (s/tomàquet)

Botifarra d'au amb enciams 

variats i cogombre

Filet de llenguado al forn 

amb enciam,pastanaga i 

olives

Pollastre guisadet amb 

xampinyons

Llom al allet amb amanida 

d´enciam i blat de moro

Truita francesa amb enciam 

i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada

10/5 11/5 12/5 13/5 14/5

Sopa de brou amb 

estrelletes

Crema tèbia de porros Macarrons amb oli i orenga Llentíes guisades amb kinoa 

i verdures (s/tomàquet)

Amanida campera amb 

tonyina i ou dur 

(s/tomàquet)

Pit de pollastre planxa amb 

enciam i pastanaga

Paella de marisc amb 

gambes i sépia (sense 

sofregit tomàquet)

Lluç al forn amb enciam, 

olives i blat de moro

Truita de patates i ceba 

amb    enciam i pastanaga 

ratllada

Fricandó de vedella amb 

pastanaga  i pèsols 

(s/tomàquet)

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de temporada

17/5 18/5 19/5 20/5  " DIA DEL MARROC" 21/5

Amanida de pasta amb 

tonyina, olives i blat de 

moro

Bróquil amb patates al vapor Crema de verdures de 

temporada (s/ rostes)

Harira (sopa de cigrons i 

llenties amb ceba, api, 

sense tomàquet i pollastre)

Peix al forn amb enciam i 

remolatxa ratllada

Remenat d´ous amb 

xampinyons i amanida 

d´enciam i olives 

Empedrat de mongetes 

seques estofades amb 

verduretes (s/tomàquet)

Kefta amb cuscús                      

( mandonguilles de vedella 

amb cuscús ceba, coriandre 

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Taronja amb mel i canyella

24/5 25/5 26/5 27/5 28/5

Llentíes casolanes guisades 

amb verdures (s/xoriço) 

(s/tomàquet)

Amanida d´arròs amb 

tonyina i blat de moro

Sopa de brou amb galets Bledes amb patates

Truita francesa amb enciam 

i olives

Calamars al forn amb 

enciam i col lombarda

Mandonguilles  de vedella 

amb  patates, pèsols i 

pastanaga

Pit de pollastre a la planxa 

amb amanida d´enciam i 

escarola

Fruita en almivar Fruita de temporada Iogurt líquid Fruita de temporada

31/5

Arròs tres delícies amb 

truita, pernil i pèsols

Llom a la planxa amb 

enciams variats i blat de 

moro

Fruita de temporada

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

Dietista: Cristina Echevarria Nº Col. Cat. 

001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MAIG 2021

Dinar

COVES D´EN 

CIMANY Dinar

HIPOCALÒRICA  

NO TOMÀQUET

Dinar
      FESTA

Dinar
      FESTA

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/5 4/5 6/5 7/5 8/5

Mongeta tendra amb 

patates i pastanaga

Tallarins amb oli i orenga Arròs al forn amb verdures Crema tebia de carbassó 

(s/crostonets)

Cigrons estofats amb 

hortalisses

Botifarra d'au amb enciams 

variats i tomàquet amanit

Filet de llenguado al forn 

amb enciam,pastanaga i 

olives

Pollastre guisadet amb 

xampinyons

Llom al allet amb amanida 

d´enciam, tomàquet i blat 

de moro

Truita francesa amb enciam 

i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada

10/5 11/5 12/5 13/5 14/5

Sopa de brou amb 

estrelletes

Crema tèbia de porros Macarrons amb oli i orenga Llentíes guisades amb kinoa 

i verdures

Amanida campera amb 

tonyina,tomàquet  i ou dur

Pit de pollastre planxa amb 

enciam i tomàquet

Paella de marisc amb 

gambes i sépia

Lluç al forn amb enciam, 

olives i blat de moro

Truita de patates i ceba 

amb    enciam i pastanaga 

ratllada

Fricandó de vedella amb 

pastanaga  i pèsols

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de temporada

17/5 18/5 19/5 20/5  " DIA DEL MARROC" 21/5

Amanida de pasta amb 

tonyina, olives i blat de 

moro

Bróquil amb patates al vapor Crema de verdures de 

temporada (s/ rostes)

Harira (sopa de cigrons i 

llenties amb ceba, api, 

tomàquet i pollastre)

Peix al forn amb enciam, 

tomàquet i remolatxa 

ratllada

Remenat d´ous amb 

tomàquet i xampinyons i 

amanida d´enciam i olives

Empedrat de mongetes 

seques estofades amb 

verduretes

Kefta amb cuscús                      

( mandonguilles de vedella 

amb cuscús ceba, coriandre 

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Taronja amb mel i canyella

24/5 25/5 26/5 27/5 28/5

Llentíes casolanes guisades 

amb verdures (s/xoriço)

Amanida d´arròs amb 

tonyina i blat de moro

Sopa de brou amb galets Bledes amb patates

Truita francesa amb 

enciam,olives i tomàquet

Calamars al forn amb 

enciam i col lombarda

Mandonguilles  de vedella 

amb  patates, pèsols i  

pastanaga

Pit de pollastre a la planxa 

amb amanida d´enciam, 

escarola i tomàquet

Fruita en almivar Fruita de temporada Iogurt líquid Fruita de temporada

31/5

Arròs tres delícies amb 

truita, pernil i pèsols

Llom a la planxa amb 

enciams variats,blat de 

moro i tomàquet

Fruita de temporada

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

Dietista: Cristina Echevarria Nº Col. Cat. 

001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MAIG 2021

Dinar

COVES D´EN 

CIMANY Dinar

HIPOCALÒRICA

Dinar
      FESTA

Dinar
      FESTA

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/5 4/5 6/5 7/5 8/5

Mongeta tendra amb 

patates i pasatanaga

Tallarins carbonara amb 

nata i bacó

Arròs al forn amb verdures Crema tebia de carbassó 

amb crostonets

Cigrons estofats amb 

hortalisses

Botifarra de vic amb 

enciams variats i tomàquet 

amanit

Filet de llenguado 

arrebossat amb 

enciam,pastanaga i olives

Pollastre guisadet amb 

xampinyons

Llom al allet amb amanida 

d´enciam, tomàquet i blat 

de moro

Truita francesa amb enciam 

i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada

10/5 11/5 12/5 13/5 14/5

Sopa de brou amb 

estrelletes

Crema tèbia de porros Macarrons  a la napolitana 

(amb tomàquet i orenga)

Llentíes guisades amb kinoa 

i verdures

Amanida campera amb 

tonyina,tomàquet  i ou dur

Escalopa de pollastre 

arrebossat  amb enciam i 

tomàquet

Paella de marisc amb 

gambes i sépia

Lluç al forn amb enciam, 

olives i blat de moro

Truita de patates i ceba 

amb    enciam i pastanaga 

ratllada

Fricandó de vedella amb 

pastanaga  i pèsols

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de temporada

17/5 18/5 19/5 20/5  " DIA DEL MARROC" 21/5

Amanida de pasta amb 

tonyina, olives i blat de 

moro

Bróquil saltejat amb patates Crema de verdures de 

temporada amb rostes

Harira (sopa de cigrons i 

llenties amb ceba, api, 

tomàquet i pollastre)

Freginada  peix amb enciam, 

tomàquet i remolatxa 

ratllada

Remenat d´ous amb 

tomàquet i xampinyons i 

amanida d´enciam i olives

Empedrat de mongetes 

seques estofades amb 

verduretes

Kefta amb cuscús                      

( mandonguilles de vedella 

amb cuscús ceba, coriandre 

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Taronja amb mel i canyella

24/5 25/5 26/5 27/5 28/5

Llentíes casolanes guisades 

amb verdures i xoriço

Amanida d´arròs amb 

tonyina i blat de moro

Sopa de brou amb galets Bledes amb patates

Truita francesa amb 

enciam,olives i tomàquet

Calamars  a l'andalusa amb 

enciam i col lombarda

Mandonguilles  de vedella 

amb  patates, pèsols i  

pastanaga

Pit de pollastre a la planxa 

amb amanida d´enciam, 

escarola i tomàquet

Fruita en almivar Fruita de temporada Iogurt líquid Fruita de temporada

31/5

Arròs tres delícies amb 

truita, pernil i pèsols

Llom a la planxa amb 

enciams variats,blat de 

moro i tomàquet

Fruita de temporada

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

Dietista: Cristina Echevarria Nº Col. Cat. 

001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MAIG 2021

Dinar

COVES D´EN 

CIMANY Dinar

DESNUTRICIÓ

Dinar
      FESTA

Dinar
      FESTA

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/5 4/5 6/5 7/5 8/5

Mongeta tendra amb 

patates i pastanaga

Tallarins carbonara amb 

nata i bacó

Arròs al forn amb verdures Crema tebia de carbassó 

amb crostonets

Cigrons estofats amb 

hortalisses

Botifarra de vic amb 

enciams variats i tomàquet 

amanit

Filet de llenguado 

arrebossat amb 

enciam,pastanaga i olives

Pollastre guisadet amb 

xampinyons

Llom al allet amb amanida 

d´enciam, tomàquet i blat 

de moro

Truita francesa amb enciam 

i remolatxa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada

10/5 11/5 12/5 13/5 14/5

Sopa de brou amb 

estrelletes

Crema tèbia de porros Macarrons  a la napolitana 

(amb tomàquet i orenga)

Llentíes guisades amb kinoa 

i verdures

Amanida campera amb 

tonyina,tomàquet  i ou dur

Escalopa de pollastre 

arrebossat  amb enciam i 

tomàquet

Paella de marisc amb 

gambes i sépia

Lluç al forn amb enciam, 

olives i blat de moro

Truita de patates i ceba 

amb    enciam i pastanaga 

ratllada

Fricandó de vedella amb 

pastanaga  i pèsols

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de temporada

17/5 18/5 19/5 20/5  " DIA DEL MARROC" 21/5

Amanida de pasta amb 

tonyina, olives i blat de 

moro

Bróquil saltejat amb patates Crema de verdures de 

temporada amb rostes

Harira (sopa de cigrons i 

llenties amb ceba, api, 

tomàquet i pollastre)

Freginada  peix amb enciam, 

tomàquet i remolatxa 

ratllada

Remenat d´ous amb 

tomàquet i xampinyons i 

amanida d´enciam i olives

Empedrat de mongetes 

seques estofades amb 

verduretes

Kefta amb cuscús                      

( mandonguilles de vedella 

amb cuscús ceba, coriandre 

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Taronja amb mel i canyella

24/5 25/5 26/5 27/5 28/5

Llentíes casolanes guisades 

amb verdures i xoriço

Amanida d´arròs amb 

tonyina i blat de moro

Sopa de brou amb galets Bledes amb patates

Truita francesa amb 

enciam,olives i tomàquet

Calamars  a l'andalusa amb 

enciam i col lombarda

Mandonguilles  de vedella 

amb  patates, pèsols i  

pastanaga

Pit de pollastre a la planxa 

amb amanida d´enciam, 

escarola i tomàquet

Fruita en almivar Fruita de temporada Iogurt líquid Fruita de temporada

31/5

Arròs tres delícies amb 

truita, pernil i pèsols

Llom a la planxa amb 

enciams variats,blat de 

moro i tomàquet

Fruita de temporada

      FESTA

      FESTA
Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

Dietista: Cristina Echevarria Nº Col. Cat. 

001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

MAIG 2021

Dinar

Dinar

BASAL

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY


