
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/6 2/6 3/6 4/6

Bledes amb patates Crema de verdures de 

temporada amb crostonets

Macarrons a la napolitana amb 

salsa de tomàquet i orenga

Amanida russa amb tonyina, 

ou dur i maionesa

Estofat de gall dindi amb 

pèsols, pastanaga i xampinyons

Empedrat de mongetes amb 

verduretes

 Lluç a la planxa amb barreja 

d´enciam, escarola i blat de 

moro

Escalopa de vedella amb 

enciam, tomàquet i olives

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

7/6 8/6 9/6 10/6 11/6

Arròs fred tropical amb 

poma, pinya i panses

Amanida campera de patates 

amb tomàquet, ceba, pebrot i  

olives

Espirals al pesto Col.i.flor i brócoli amb 

patates saltejats amb all i 

juliverd

Amanida de enciams, cherry i 

formatge fresc amb 

vinagreta de mòdena i mel

Truita francesa amb amanida 

d´enciam amb ruca i tomàquet

Hamburguesa de vedella a la 

planxa amb amanida d´enciam, 

blat de moro i brots de soja 

"Cazon" enfarinat amb 

enciam, tomàquet i remolatxa

Pit de pollastre a la planxa 

amb carbassó i albergínia 

arrebossats

Llenties estofades amb 

verdures i quinoa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat Fruita de temporada

14/6 15/6 16/6 17/6 18/6

Espinacs i patates saltejats 

amb pernil

Amanida d´enciams i escarola 

amb tomàquet natural i olives

Ensaladilla russa Crema de llegums amb cigrons 

i mongetes

Espirals freds amb tonyina, 

olives i maionesa

Bacallà Orly amb enciam, 

pastanaga i brots de soja

Arròs amb verdures i costella Magra al allet amb amanida  

d'enciam, remolatxa i pipes

Truita de verdures amb 

amanida de escarola, 

tomàquet i cogombre ratllat

Pollastre al forn amb 

xampinyons i verduretes

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat

21/6 22/6

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Arròs amb tomàquet Amanida de pasta amb 

tonyina, blat de moro, olives 

amb vinagreta 

Freginada variada amb 

amanida variada d´enciam i 

ruca amb olives i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

patates fregides i ketchup

Fruita del temps Refresc i gelat

   
Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

RC Serveis

JUNY 2021

BASAL

COVES 

D´EN 

CIMANY



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/6 2/6 3/6 4/6

Bledes amb patates Crema de verdures de 

temporada amb crostonets

Macarrons a la napolitana amb 

salsa de tomàquet i orenga

Amanida russa amb tonyina, 

ou dur i maionesa

Estofat de gall dindi amb 

pèsols, pastanaga i xampinyons

Empedrat de mongetes amb 

verduretes

 Lluç a la planxa amb barreja 

d´enciam, escarola i blat de 

moro

Escalopa de vedella amb 

enciam, tomàquet i olives

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

7/6 8/6 9/6 10/6 11/6

Arròs fred tropical amb 

poma, pinya i panses

Amanida campera de patates 

amb tomàquet, ceba, pebrot i  

olives

Espirals al pesto Col.i.flor i brócoli amb 

patates saltejats amb all i 

juliverd

Amanida de enciams, cherry i 

formatge fresc amb 

vinagreta de mòdena i mel

Truita francesa amb amanida 

d´enciam amb ruca i tomàquet

Hamburguesa de vedella a la 

planxa amb amanida d´enciam, 

blat de moro i brots de soja 

"Cazon" enfarinat amb 

enciam, tomàquet i remolatxa

Pit de pollastre a la planxa 

amb carbassó i albergínia 

arrebossats

Llenties estofades amb 

verdures i quinoa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat Fruita de temporada

14/6 15/6 16/6 17/6 18/6

Espinacs amb patates 

(s/pernil)

Amanida d´enciams i escarola 

amb tomàquet natural i olives

Ensaladilla russa Crema de llegums amb cigrons 

i mongetes

Espirals freds amb tonyina, 

olives i maionesa

Bacallà Orly amb enciam, 

pastanaga i brots de soja

Arròs amb verdures Magra al allet amb amanida  

d'enciam, remolatxa i pipes 

Truita de verdures amb 

amanida de escarola, 

tomàquet i cogombre ratllat

Pollastre al forn amb 

xampinyons i verduretes

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat

21/6 22/6

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Arròs amb tomàquet Amanida de pasta amb 

tonyina, blat de moro, olives 

amb vinagreta 

Freginada variada amb 

amanida variada d´enciam i 

ruca amb olives i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

patates fregides i ketchup

Fruita del temps Refresc i gelat

   
Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

JUNY 2021

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

BASAL     

NO HALAL

Dinar

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/6 2/6 3/6 4/6

Bledes amb patates Crema de verdures de 

temporada amb crostonets

Macarrons a la napolitana amb 

salsa de tomàquet i orenga

Amanida russa amb tonyina, 

ou dur i maionesa

Peix al forn amb enciam amb 

ruca i tomàquet

Empedrat de mongetes amb 

verduretes

 Lluç a la planxa amb barreja 

d´enciam, escarola i blat de 

moro

Truita francesa amb enciam, 

tomàquet i olives

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

7/6 8/6 9/6 10/6 11/6

Arròs fred tropical amb 

poma, pinya i panses

Amanida campera de patates 

amb tomàquet, ceba, pebrot i  

olives

Espirals al pesto Col.i.flor i brócoli amb 

patates saltejats amb all i 

juliverd

Amanida de enciams, cherry i 

formatge fresc amb 

vinagreta de mòdena i mel

Truita francesa amb amanida 

d´enciam amb ruca i tomàquet

Hamburguesa de peix a la planxa 

amb amanida d´enciam, blat de 

moro i brots de soja 

"Cazon" enfarinat amb 

enciam, tomàquet i remolatxa

Remenat d'ou amb carbassó i 

albergínia arrebossats

Llenties estofades amb 

verdures i quinoa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat Fruita de temporada

14/6 15/6 16/6 17/6 18/6

Espinacs amb patates Amanida d´enciams i escarola 

amb tomàquet natural i olives

Ensaladilla russa Crema de llegums amb cigrons 

i mongetes

Espirals freds amb tonyina, 

olives i maionesa

Bacallà al forn amb enciam, 

pastanaga i brots de soja

Arròs amb verdures Peix al forn amb amanida  

d'enciam, remolatxa i pipes

Truita de verdures amb 

amanida de escarola, 

tomàquet i cogombre ratllat

Llenties saltejades amb 

xampinyons i verduretes

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat

21/6 22/6

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Arròs amb tomàquet Amanida de pasta amb 

tonyina, blat de moro, olives 

amb vinagreta 

Freginada variada amb 

amanida variada d´enciam i 

ruca amb olives i tomàquet

Hamburguesa vegetal amb 

patates fregides i ketchup

Fruita del temps Refresc i gelat

   
Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

JUNY 2021

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

NO CARN

Dinar

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/6 2/6 3/6 4/6

Bledes amb patates Crema de verdures de 

temporada amb crostonets

Macarrons a la napolitana amb 

salsa de tomàquet i orenga

Amanida russa amb tonyina, 

ou dur i maionesa

Estofat de gall dindi amb 

pèsols, pastanaga i xampinyons

Empedrat de mongetes amb 

verduretes

 Lluç a la planxa amb barreja 

d´enciam, escarola i blat de 

moro

Escalopa de vedella amb 

enciam, tomàquet i olives

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

7/6 8/6 9/6 10/6 11/6

Arròs fred tropical amb 

poma, pinya i panses

Amanida campera de patates 

amb tomàquet, ceba, pebrot i  

olives

Espirals al pesto Col.i.flor i brócoli amb 

patates saltejats amb all i 

juliverd

Amanida de enciams, cherry i 

formatge fresc amb 

vinagreta de mòdena i mel

Truita francesa amb amanida 

d´enciam amb ruca i tomàquet

Hamburguesa de vedella a la 

planxa amb amanida d´enciam, 

blat de moro i brots de soja 

"Cazon" enfarinat amb 

enciam, tomàquet i remolatxa

Pit de pollastre a la planxa 

amb carbassó i albergínia 

arrebossats

Llenties estofades amb 

verdures i quinoa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat Fruita de temporada

14/6 15/6 16/6 17/6 18/6

Espinacs amb patates Amanida d´enciams i escarola 

amb tomàquet natural i olives

Ensaladilla russa Crema de llegums amb cigrons 

i mongetes

Espirals freds amb tonyina, 

olives i maionesa

Bacallà Orly amb enciam, 

pastanaga i brots de soja

Arròs amb verdures Gall d'indi al allet amb 

amanida  d'enciam, remolatxa 

i pipes

Truita de verdures amb 

amanida de escarola, 

tomàquet i cogombre ratllat

Pollastre al forn amb 

xampinyons i verduretes

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat

21/6 22/6

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Arròs amb tomàquet Amanida de pasta amb 

tonyina, blat de moro, olives 

amb vinagreta 

Freginada variada amb 

amanida variada d´enciam i 

ruca amb olives i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

patates fregides i ketchup

Fruita del temps Refresc i gelat

   
Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

JUNY 2021

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

NO PORC

Dinar

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/6 2/6 3/6 4/6

Bledes amb patates Crema de verdures de 

temporada amb crostonets

Macarrons a la napolitana amb 

salsa de tomàquet i orenga

Amanida russa amb tonyina, 

ou dur i maionesa

Estofat de gall dindi amb 

pèsols, pastanaga i xampinyons

Empedrat de mongetes amb 

verduretes

 Lluç a la planxa amb barreja 

d´enciam, escarola i blat de 

moro

Escalopa de vedella amb 

enciam, tomàquet i olives

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

7/6 8/6 9/6 10/6 11/6

Arròs fred tropical amb 

poma, pinya i panses

Amanida campera de patates 

amb tomàquet, ceba, pebrot i  

olives

Espirals al pesto Col.i.flor i brócoli amb 

patates saltejats amb all i 

juliverd

Amanida de enciams, cherry i 

formatge fresc amb 

vinagreta de mòdena i mel

Truita francesa amb amanida 

d´enciam amb ruca i tomàquet

Hamburguesa de vedella a la 

planxa amb amanida d´enciam, 

blat de moro i brots de soja 

"Cazon" enfarinat amb 

enciam, tomàquet i remolatxa

Pit de pollastre a la planxa 

amb carbassó i albergínia 

arrebossats

Cigrons estofats amb 

verdures i quinoa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat Fruita de temporada

14/6 15/6 16/6 17/6 18/6

Espinacs amb patates Amanida d´enciams i escarola 

amb tomàquet natural i olives

Ensaladilla russa Crema de llegums amb cigrons 

i mongetes (no llenties)

Espirals freds amb tonyina, 

olives i maionesa

Bacallà Orly amb enciam, 

pastanaga i brots de soja

Arròs amb verdures Gall d'indi al allet amb 

amanida  d'enciam, remolatxa 

i pipes

Truita de verdures amb 

amanida de escarola, 

tomàquet i cogombre ratllat

Pollastre al forn amb 

xampinyons i verduretes

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat

21/6 22/6

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Arròs amb tomàquet Amanida de pasta amb 

tonyina, blat de moro, olives 

amb vinagreta 

Freginada variada amb 

amanida variada d´enciam i 

ruca amb olives i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

patates fregides i ketchup

Fruita del temps Refresc i gelat

   
Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

JUNY 2021

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

NO PORC, NO 

LLENTIES

Dinar

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/6 2/6 3/6 4/6

Bledes amb patates Crema de verdures de 

temporada amb crostonets

Macarrons a la napolitana amb 

salsa de tomàquet i orenga

Amanida russa amb tonyina, 

ou dur i maionesa

Estofat de gall dindi amb 

pèsols, pastanaga i xampinyons

Empedrat de mongetes amb 

verduretes

 Lluç a la planxa amb barreja 

d´enciam, escarola i blat de 

moro

Escalopa de vedella amb 

enciam, tomàquet i olives

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

7/6 8/6 9/6 10/6 11/6

Arròs fred tropical amb 

poma, pinya i panses

Amanida campera de patates 

amb tomàquet, ceba, pebrot i  

olives

Espirals al pesto Col.i.flor i brócoli amb 

patates saltejats amb all i 

juliverd

Amanida de enciams, cherry i 

formatge fresc amb 

vinagreta de mòdena i mel

Truita francesa amb amanida 

d´enciam amb ruca i tomàquet

Hamburguesa de vedella a la 

planxa amb amanida d´enciam, 

blat de moro i brots de soja 

"Cazon" enfarinat amb 

enciam, tomàquet i remolatxa

Pit de pollastre a la planxa 

amb carbassó i albergínia 

arrebossats

Llenties estofades amb 

verdures i quinoa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat Fruita de temporada

14/6 15/6 16/6 17/6 18/6

Espinacs i patates saltejats 

amb pernil

Amanida d´enciams i escarola 

amb tomàquet natural i olives

Arròs amb verdures Crema de llegums amb cigrons 

i mongetes

Espirals freds amb tonyina, 

olives i maionesa

Bacallà Orly amb enciam, 

pastanaga i brots de soja

Arròs amb verdures i costella Magra al allet amb amanida  

d'enciam, remolatxa i pipes

Truita de verdures amb 

amanida de escarola, 

tomàquet i cogombre ratllat

Pollastre al forn amb 

xampinyons i verduretes

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat

21/6 22/6

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Arròs amb tomàquet Amanida de pasta amb 

tonyina, blat de moro, olives 

amb vinagreta 

Freginada variada amb 

amanida variada d´enciam i 

ruca amb olives i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

patates fregides i ketchup

Fruita del temps Refresc i gelat

   
Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

JUNY 2021

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

DESNUTRICIÓ

Dinar

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/6 2/6 3/6 4/6

Bledes amb patates Crema de verdures de 

temporada (s/crostonets) 

(s/llet ni derivats)

Macarrons amb oli i orenga 

(s/formatge)

Amanida russa amb tonyina, 

ou dur (s/maionesa)

Estofat de gall dindi amb 

pèsols, pastanaga i xampinyons

Empedrat de mongetes amb 

verduretes

 Lluç a la planxa amb barreja 

d´enciam, escarola i blat de 

moro

Vedella planxa amb enciam i 

olives

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

7/6 8/6 9/6 10/6 11/6

Arròs fred tropical amb 

poma, pinya i panses

Amanida campera de patates 

amb ceba, pebrot i olives

Espirals amb oli i orenga Col.i.flor i brócoli amb 

patates saltejats amb all i 

juliverd

Amanida de enciams i 

formatge fresc amb 

vinagreta de mòdena (s/mel)

Truita francesa amb amanida 

d´enciam amb ruca

Hamburguesa de vedella a la 

planxa amb amanida d´enciam, 

blat de moro i brots de soja 

"Cazon" a la planxa amb 

enciam i remolatxa

Pit de pollastre a la planxa 

amb carbassó i albergínia

Llenties estofades amb 

verdures i quinoa

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

14/6 15/6 16/6 17/6 18/6

Espinacs amb patates Amanida d´enciams i escarola 

amb i olives

Ensaladilla russa (s/maionesa) Crema de llegums amb cigrons 

i mongetes (s/llet ni derivats)

Espirals freds amb tonyina i 

olives (s/maionesa)

Bacallà planxa amb enciam, 

pastanaga i brots de soja

Arròs amb verdures Magra al allet amb amanida  

d'enciam, remolatxa i pipes 

(no porc)

Truita de verdures amb 

amanida de escarola i 

cogombre ratllat

Pollastre al forn amb 

xampinyons i verduretes

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

21/6 22/6

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Arròs amb verdures Amanida de pasta amb 

tonyina, blat de moro, olives 

amb vinagreta 

Peix al forn amb amanida 

variada d´enciam i ruca amb 

olives

Hamburguesa de vedella amb 

patates al forn

Fruita del temps Iogurt

   
Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

JUNY 2021

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

HIPOCALÓRICA 

NO TOMÀQUET

Dinar

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/6 2/6 3/6 4/6

Bledes amb patates Crema de verdures de 

temporada (s/crostonets) 

(s/llet ni derivats)

Macarrons amb oli i orenga 

(s/formatge)

Amanida russa amb tonyina, 

ou dur (s/maionesa)

Estofat de gall dindi amb 

pèsols, pastanaga i xampinyons

Empedrat de mongetes amb 

verduretes

 Lluç a la planxa amb barreja 

d´enciam, escarola i blat de 

moro

Vedella planxa amb enciam, 

tomàquet i olives

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

7/6 8/6 9/6 10/6 11/6

Arròs fred tropical amb 

poma, pinya i panses

Amanida campera de patates 

amb tomàquet, ceba, pebrot i  

olives

Espirals amb oli i orenga Col.i.flor i brócoli amb 

patates saltejats amb all i 

juliverd

Amanida de enciams, cherry i 

formatge fresc amb 

vinagreta de mòdena (s/mel)

Truita francesa amb amanida 

d´enciam amb ruca i tomàquet

Hamburguesa de vedella a la 

planxa amb amanida d´enciam, 

blat de moro i brots de soja 

"Cazon" a la planxa amb 

enciam, tomàquet i remolatxa

Pit de pollastre a la planxa 

amb carbassó i albergínia

Llenties estofades amb 

verdures i quinoa

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

14/6 15/6 16/6 17/6 18/6

Espinacs amb patates Amanida d´enciams i escarola 

amb tomàquet natural i olives

Ensaladilla russa (s/maionesa) Crema de llegums amb cigrons 

i mongetes (s/llet ni derivats)

Espirals freds amb tonyina i 

olives (s/maionesa)

Bacallà planxa amb enciam, 

pastanaga i brots de soja

Arròs amb verdures Magra al allet amb amanida  

d'enciam, remolatxa i pipes 

(no porc)

Truita de verdures amb 

amanida de escarola, 

tomàquet i cogombre ratllat

Pollastre al forn amb 

xampinyons i verduretes

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

21/6 22/6

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Arròs amb verdures Amanida de pasta amb 

tonyina, blat de moro, olives 

amb vinagreta 

Peix al forn amb amanida 

variada d´enciam i ruca amb 

olives i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

patates al forn

Fruita del temps Iogurt

   
Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

JUNY 2021

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

HIPOCALÓRICA

Dinar

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/6 2/6 3/6 4/6

Bledes amb patates Crema de verdures de 

temporada amb crostonets

Macarrons a la napolitana amb 

salsa de tomàquet i orenga

Verdura tricolor

Estofat de gall dindi amb 

pèsols, pastanaga i xampinyons

Empedrat de mongetes amb 

verduretes

Truita francesa amb barreja 

d´enciam, escarola i blat de 

moro

Escalopa de vedella amb 

enciam i tomàquet

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

7/6 8/6 9/6 10/6 11/6

Arròs fred tropical amb 

poma, pinya i panses

Amanida campera de patates 

amb tomàquet, ceba i pebrot

Espirals al pesto Col.i.flor i brócoli amb 

patates saltejats amb all i 

juliverd

Amanida de enciams, cherry i 

formatge fresc amb 

vinagreta de mòdena i mel

Truita francesa amb amanida 

d´enciam amb ruca i tomàquet

Hamburguesa de vedella a la 

planxa amb amanida d´enciam, 

blat de moro i brots de soja 

Remenat d'ou amb enciam, 

tomàquet i remolatxa

Pit de pollastre a la planxa 

amb carbassó i albergínia 

arrebossats

Llenties estofades amb 

verdures i quinoa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat Fruita de temporada

14/6 15/6 16/6 17/6 18/6

Espinacs i patates saltejats 

amb pernil

Amanida d´enciams i escarola 

amb tomàquet natural

Verdura tricolor Crema de llegums amb cigrons 

i mongetes

Espirals amb tomàquet

Remenat d'ou amb enciam, 

pastanaga i brots de soja

Arròs amb verdures i costella Magra al allet amb amanida  

d'enciam, remolatxa i pipes

Truita de verdures amb 

amanida de escarola, 

tomàquet i cogombre ratllat

Pollastre al forn amb 

xampinyons i verduretes

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat

21/6 22/6

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Arròs amb tomàquet Pasta amb verdures

Truita francesa amb amanida 

variada d´enciam i ruca amb 

tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

patates fregides i ketchup

Fruita del temps Refresc i gelat

   
Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

JUNY 2021

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

NO PEIX

Dinar

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/6 2/6 3/6 4/6

Bledes amb patates Crema de verdures de 

temporada amb crostonets

Amanida verda Verdura tricolor

Estofat de cigrons amb 

pèsols, pastanaga i xampinyons

Empedrat de mongetes amb 

verduretes

Macarrons a la napolitana amb 

salsa de tomàquet i orenga

Truita francesa amb enciam i 

tomàquet

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

7/6 8/6 9/6 10/6 11/6

Arròs fred tropical amb 

poma, pinya i panses

Amanida campera de patates 

amb tomàquet, ceba i pebrot

Amanida verda Col.i.flor i brócoli amb 

patates saltejats amb all i 

juliverd

Amanida de enciams, cherry i 

formatge fresc amb 

vinagreta de mòdena i mel

Truita francesa amb amanida 

d´enciam amb ruca i tomàquet

Hamburguesa vegetal a la planxa 

amb amanida d´enciam, blat de 

moro i brots de soja 

Espirals al pesto Remenat d'ou amb carbassó i 

albergínia arrebossats

Llenties estofades amb 

verdures i quinoa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat Fruita de temporada

14/6 15/6 16/6 17/6 18/6

Espinacs amb patates Amanida d´enciams i escarola 

amb tomàquet natural

Verdura tricolor Crema de llegums amb cigrons 

i mongetes

Amanida variada

Truita francesa amb enciam, 

pastanaga i brots de soja

Arròs amb verdures Hamburguesa vegetal amb 

amanida  d'enciam, remolatxa 

i pipes

Truita de verdures amb 

amanida de escarola, 

tomàquet i cogombre ratllat

Espirals amb tomàquet

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat

21/6 22/6

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Verdures al vapor Pasta amb verdures

Arròs amb tomàquet Hamburguesa de vegetal amb 

patates fregides i ketchup

Fruita del temps Refresc i gelat

   
Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

JUNY 2021

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

OVOLACTEO 

VEGETARIÀ

Dinar

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/6 2/6 3/6 4/6

Bledes amb patates Crema de verdures de 

temporada amb crostonets

Macarrons a la napolitana amb 

salsa de tomàquet i orenga

Amanida russa amb tonyina, 

ou dur i maionesa (no pèsols)

Estofat de gall dindi amb 

pastanaga i xampinyons

Truita a la francesa amb 

enciam i pastanaga

 Lluç a la planxa amb barreja 

d´enciam, escarola i blat de 

moro

Escalopa de vedella amb 

enciam, tomàquet i olives

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

7/6 8/6 9/6 10/6 11/6

Arròs fred tropical amb 

poma, pinya i panses

Amanida campera de patates 

amb tomàquet, ceba, pebrot i  

olives

Espirals al pesto Col.i.flor i brócoli amb 

patates saltejats amb all i 

juliverd

Amanida de enciams, cherry i 

formatge fresc amb 

vinagreta de mòdena i mel

Truita francesa amb amanida 

d´enciam amb ruca i tomàquet

Hamburguesa de vedella a la 

planxa amb amanida d´enciam i 

blat de moro 

"Cazon" enfarinat amb 

enciam, tomàquet i remolatxa

Pit de pollastre a la planxa 

amb carbassó i albergínia 

arrebossats

Peix al forn amb verdures i 

quinoa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat (s/soja) Fruita de temporada

14/6 15/6 16/6 17/6 18/6

Espinacs i patates saltejats 

amb pernil

Amanida d´enciams i escarola 

amb tomàquet natural i olives

Ensaladilla russa (no pèsols) Crema de verdures Espirals freds amb tonyina, 

olives i maionesa

Bacallà Orly amb enciam i 

pastanaga

Arròs amb verdures i costella Magra al allet amb amanida  

d'enciam, remolatxa i pipes

Truita de verdures amb 

amanida de escarola, 

tomàquet i cogombre ratllat

Pollastre al forn amb 

xampinyons i verduretes

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat (s/soja)

21/6 22/6

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Arròs amb tomàquet Amanida de pasta amb 

tonyina, blat de moro, olives 

amb vinagreta 

Freginada variada amb 

amanida variada d´enciam i 

ruca amb olives i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

patates fregides

Fruita del temps Refresc i gelat (s/soja)

   
Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

JUNY 2021

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

NO 

LLEGUMS

Dinar

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/6 2/6 3/6 4/6

Crema de patata Mongetes saltejades amb all i 

julivert

Macarrons amb oli i orenga Patates amb all i julivert

Gall d'indi amb olives i brots 

de soja

Truita francesa amb olives i 

brots de soja

 Lluç a la planxa amb olives i 

brots de soja

Bistec de vedella amb olives i 

brots de soja

Iogurt natural (sense sucre) Iogurt natural (sense sucre) Iogurt natural (sense sucre) Iogurt natural (sense sucre)

7/6 8/6 9/6 10/6 11/6

Arròs amb oli i orenga Crema de patata Espirals amb oli i orenga Patates saltejades amb all i 

julivert

Llenties saltejades amb all i 

julivert

Truita francesa amb olives i 

brots de soja

Bistec de vedella amb olives i 

brots de soja

"Cazon" a la planxa amb olives 

i brots de soja

Pit de pollastre a la planxa 

amb olives i brots de soja

Peix al forn amb olives i 

brots de soja

Iogurt natural (sense sucre) Iogurt natural (sense sucre) Iogurt natural (sense sucre) Iogurt natural (sense sucre) Iogurt natural (sense sucre)

14/6 15/6 16/6 17/6 18/6

Patates saltejades amb all i 

julivert

Arròs amb oli i orenga Crema de patata Cigrons saltejats amb all i 

julivert

Espirals amb oli i orenga

Bacallà amb olives i brots de 

soja

Bistec de vedella a la planxa 

amb olives i brots de soja

Gall d'indi a la planxa amb 

olives i brots de soja

Truita francesa amb olives i 

brots de soja

Pollastre amb olives i brots 

de soja

Iogurt natural (sense sucre) Iogurt natural (sense sucre) Iogurt natural (sense sucre) Iogurt natural (sense sucre) Iogurt natural (sense sucre)

21/6 22/6

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Arròs amb oli i orenga Pasta amb oli i orenga

Peix al forn amb olives i brots 

de soja

Bistec de vedella a la planxa 

amb olives i brots de soja

Iogurt natural (sense sucre) Iogurt natural (sense sucre)

   
Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

JUNY 2021

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

NO 

FRUCTOSA

Dinar

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/6 2/6 3/6 4/6

Bledes amb patates Crema de verdures de 

temporada amb crostonets

Macarrons a la napolitana amb 

salsa de tomàquet i orenga

Amanida russa amb tonyina, 

ou dur i maionesa

Estofat de gall dindi amb 

pèsols, pastanaga i xampinyons

Empedrat de mongetes amb 

verduretes

 Lluç a la planxa amb barreja 

d´enciam, escarola i blat de 

moro

Escalopa de vedella amb 

enciam, tomàquet i olives

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

7/6 8/6 9/6 10/6 11/6

Arròs fred tropical amb 

poma, pinya i panses

Amanida campera de patates 

amb tomàquet, ceba, pebrot i  

olives

Espirals al pesto Col.i.flor i brócoli amb 

patates saltejats amb all i 

juliverd

Amanida de enciams, cherry i 

formatge fresc amb 

vinagreta de mòdena i mel

Truita francesa amb amanida 

d´enciam amb ruca i tomàquet

Hamburguesa de vedella a la 

planxa amb amanida d´enciam, 

blat de moro i brots de soja 

"Cazon" enfarinat amb 

enciam, tomàquet i remolatxa

Pit de pollastre a la planxa 

amb carbassó i albergínia 

arrebossats

Cigrons estofats amb 

verdures i quinoa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat Fruita de temporada

14/6 15/6 16/6 17/6 18/6

Espinacs i patates saltejats 

amb pernil

Amanida d´enciams i escarola 

amb tomàquet natural i olives

Ensaladilla russa Crema de llegums amb cigrons 

i mongetes

Espirals freds amb tonyina, 

olives i maionesa

Bacallà Orly amb enciam, 

pastanaga i brots de soja

Arròs amb verdures i costella Magra al allet amb amanida  

d'enciam, remolatxa i pipes

Truita de verdures amb 

amanida de escarola, 

tomàquet i cogombre ratllat

Pollastre al forn amb 

xampinyons i verduretes

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat

21/6 22/6

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Arròs amb tomàquet Amanida de pasta amb 

tonyina, blat de moro, olives 

amb vinagreta 

Freginada variada amb 

amanida variada d´enciam i 

ruca amb olives i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

patates fregides i ketchup

Fruita del temps Refresc i gelat

   
Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

JUNY 2021

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

NO 

LLENTIES

Dinar

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/6 2/6 3/6 4/6

Bledes amb patates Crema de verdures de 

temporada amb crostonets 

(s/llet ni derivats)

Macarrons a la napolitana amb 

salsa de tomàquet i orenga 

(s/formatge ni derivats)

Amanida russa amb tonyina, 

ou dur i maionesa

Estofat de gall dindi amb 

pèsols, pastanaga i xampinyons

Empedrat de mongetes amb 

verduretes

 Lluç a la planxa amb barreja 

d´enciam, escarola i blat de 

moro

Escalopa de vedella amb 

enciam, tomàquet i olives

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

7/6 8/6 9/6 10/6 11/6

Arròs fred tropical amb 

poma, pinya i panses

Amanida campera de patates 

amb tomàquet, ceba, pebrot i  

olives

Espirals amb oli i orenga Col.i.flor i brócoli amb 

patates saltejats amb all i 

juliverd

Amanida de enciams, cherry 

amb vinagreta de mòdena i 

mel (s/formatge)

Truita francesa amb amanida 

d´enciam amb ruca i tomàquet

Hamburguesa de vedella a la 

planxa amb amanida d´enciam, 

blat de moro i brots de soja 

"Cazon" enfarinat amb 

enciam, tomàquet i remolatxa

Pit de pollastre a la planxa 

amb carbassó i albergínia 

arrebossats

Llenties estofades amb 

verdures i quinoa

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

14/6 15/6 16/6 17/6 18/6

Espinacs i patates saltejats 

amb pernil

Amanida d´enciams i escarola 

amb tomàquet natural i olives

Ensaladilla russa Crema de llegums amb cigrons 

i mongetes (s/llet ni derivats)

Espirals freds amb tonyina, 

olives i maionesa

Bacallà Orly amb enciam, 

pastanaga i brots de soja

Arròs amb verdures i costella Magra al allet amb amanida  

d'enciam i remolatxa

Truita de verdures amb 

amanida de escarola, 

tomàquet i cogombre ratllat

Pollastre al forn amb 

xampinyons i verduretes

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

21/6 22/6

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Arròs amb tomàquet Amanida de pasta amb 

tonyina, blat de moro, olives 

amb vinagreta 

Freginada variada amb 

amanida variada d´enciam i 

ruca amb olives i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

patates fregides i ketchup

Fruita del temps Refresc i fruita de temporada

   
Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

JUNY 2021

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar
NO PROTEÏNA 

LLET DE VACA, NO 

FRUITS SECS

Dinar

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/6 2/6 3/6 4/6

Bledes amb patates Crema de verdures de 

temporada amb crostonets 

(s/llet ni derivats)

Macarrons a la napolitana amb 

salsa de tomàquet i orenga 

(s/formatge ni derivats)

Amanida russa amb tonyina, 

ou dur i maionesa

Estofat de gall dindi amb 

pèsols, pastanaga i xampinyons

Empedrat de mongetes amb 

verduretes

 Lluç a la planxa amb barreja 

d´enciam, escarola i blat de 

moro

Escalopa de vedella amb 

enciam, tomàquet i olives

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

7/6 8/6 9/6 10/6 11/6

Arròs fred tropical amb 

poma, pinya i panses

Amanida campera de patates 

amb tomàquet, ceba, pebrot i  

olives

Espirals amb oli i orenga Col.i.flor i brócoli amb 

patates saltejats amb all i 

juliverd

Amanida de enciams, cherry 

amb vinagreta de mòdena i 

mel (s/formatge)

Truita francesa amb amanida 

d´enciam amb ruca i tomàquet

Hamburguesa de vedella a la 

planxa amb amanida d´enciam, 

blat de moro i brots de soja 

"Cazon" enfarinat amb 

enciam, tomàquet i remolatxa

Pit de pollastre a la planxa 

amb carbassó i albergínia 

arrebossats

Llenties estofades amb 

verdures i quinoa

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

14/6 15/6 16/6 17/6 18/6

Espinacs i patates saltejats 

amb pernil

Amanida d´enciams i escarola 

amb tomàquet natural i olives

Ensaladilla russa Crema de llegums amb cigrons 

i mongetes (s/llet ni derivats)

Espirals freds amb tonyina, 

olives i maionesa

Bacallà Orly amb enciam, 

pastanaga i brots de soja

Arròs amb verdures i costella Magra al allet amb amanida  

d'enciam, remolatxa i pipes

Truita de verdures amb 

amanida de escarola, 

tomàquet i cogombre ratllat

Pollastre al forn amb 

xampinyons i verduretes

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

21/6 22/6

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Arròs amb tomàquet Amanida de pasta amb 

tonyina, blat de moro, olives 

amb vinagreta 

Freginada variada amb 

amanida variada d´enciam i 

ruca amb olives i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

patates fregides i ketchup

Fruita del temps Refresc i fruita de temporada

   
Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

JUNY 2021

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

NO PROTEÏNA 

LLET DE VACA

Dinar

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/6 2/6 3/6 4/6

Bledes amb patates Crema de verdures de 

temporada amb crostonets 

(s/llet ni derivats)

Macarrons a la napolitana amb 

salsa de tomàquet i orenga 

(s/formatge ni derivats)

Amanida russa amb tonyina, 

ou dur i maionesa

Estofat de gall dindi amb 

pèsols, pastanaga i xampinyons

Empedrat de mongetes amb 

verduretes

 Lluç a la planxa amb barreja 

d´enciam, escarola i blat de 

moro

Escalopa de vedella amb 

enciam, tomàquet i olives

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

7/6 8/6 9/6 10/6 11/6

Arròs fred tropical amb 

poma, pinya i panses

Amanida campera de patates 

amb tomàquet, ceba, pebrot i  

olives

Espirals amb oli i orenga Col.i.flor i brócoli amb 

patates saltejats amb all i 

juliverd

Amanida de enciams, cherry 

amb vinagreta de mòdena i 

mel (s/formatge)

Truita francesa amb amanida 

d´enciam amb ruca i tomàquet

Hamburguesa de vedella a la 

planxa amb amanida d´enciam, 

blat de moro i brots de soja 

"Cazon" enfarinat amb 

enciam, tomàquet i remolatxa

Pit de pollastre a la planxa 

amb carbassó i albergínia 

arrebossats

Llenties estofades amb 

verdures i quinoa

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

14/6 15/6 16/6 17/6 18/6

Espinacs i patates saltejats 

amb pernil

Amanida d´enciams i escarola 

amb tomàquet natural i olives

Ensaladilla russa Crema de llegums amb cigrons 

i mongetes (s/llet ni derivats)

Espirals freds amb tonyina, 

olives i maionesa

Bacallà Orly amb enciam, 

pastanaga i brots de soja

Arròs amb verdures i costella Magra al allet amb amanida  

d'enciam, remolatxa i pipes

Truita de verdures amb 

amanida de escarola, 

tomàquet i cogombre ratllat

Pollastre al forn amb 

xampinyons i verduretes

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

21/6 22/6

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Arròs amb tomàquet Amanida de pasta amb 

tonyina, blat de moro, olives 

amb vinagreta 

Freginada variada amb 

amanida variada d´enciam i 

ruca amb olives i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

patates fregides i ketchup

Fruita del temps Refresc i fruita de temporada

   
Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

JUNY 2021

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

NO LLET,       

NO LACTOSA

Dinar

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/6 2/6 3/6 4/6

Bledes amb patates Crema de verdures de 

temporada amb crostonets

Macarrons a la napolitana amb 

salsa de tomàquet i orenga

Amanida russa amb tonyina, 

ou dur i maionesa

Estofat de gall dindi amb 

pèsols, pastanaga i xampinyons

Empedrat de mongetes amb 

verduretes

 Lluç a la planxa amb barreja 

d´enciam, escarola i blat de 

moro

Escalopa de vedella amb 

enciam, tomàquet i olives

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

7/6 8/6 9/6 10/6 11/6

Arròs fred tropical amb 

poma, pinya i panses

Amanida campera de patates 

amb tomàquet, ceba, pebrot i  

olives

Espirals amb oli i orenga Col.i.flor i brócoli amb 

patates saltejats amb all i 

juliverd

Amanida de enciams, cherry i 

formatge fresc amb 

vinagreta de mòdena i mel

Truita francesa amb amanida 

d´enciam amb ruca i tomàquet

Hamburguesa de vedella a la 

planxa amb amanida d´enciam, 

blat de moro i brots de soja 

"Cazon" enfarinat amb 

enciam, tomàquet i remolatxa

Pit de pollastre a la planxa 

amb carbassó i albergínia 

arrebossats

Llenties estofades amb 

verdures i quinoa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat (s/fruits secs) Fruita de temporada

14/6 15/6 16/6 17/6 18/6

Espinacs i patates saltejats 

amb pernil

Amanida d´enciams i escarola 

amb tomàquet natural i olives

Ensaladilla russa Crema de llegums amb cigrons 

i mongetes

Espirals freds amb tonyina, 

olives i maionesa

Bacallà Orly amb enciam, 

pastanaga i brots de soja

Arròs amb verdures i costella Magra al allet amb amanida  

d'enciam i remolatxa

Truita de verdures amb 

amanida de escarola, 

tomàquet i cogombre ratllat

Pollastre al forn amb 

xampinyons i verduretes

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat (s/fruits secs)

21/6 22/6

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Arròs amb tomàquet Amanida de pasta amb 

tonyina, blat de moro, olives 

amb vinagreta 

Freginada variada amb 

amanida variada d´enciam i 

ruca amb olives i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

patates fregides i ketchup

Fruita del temps Refresc i gelat (s/fruits secs)

   
Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

JUNY 2021

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

NO FRUITS 

SECS

Dinar

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/6 2/6 3/6 4/6

Bledes amb patates Crema de verdures de 

temporada amb crostonets

Macarrons a la napolitana amb 

salsa de tomàquet i orenga

Amanida russa amb tonyina, 

ou dur i maionesa

Estofat de gall dindi amb 

pèsols, pastanaga i xampinyons

Empedrat de mongetes amb 

verduretes

 Lluç a la planxa amb barreja 

d´enciam, escarola i blat de 

moro

Escalopa de pollastre amb 

enciam, tomàquet i olives

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

7/6 8/6 9/6 10/6 11/6

Arròs fred tropical amb 

poma, pinya i panses

Amanida campera de patates 

amb tomàquet, ceba, pebrot i  

olives

Espirals al pesto Col.i.flor i brócoli amb 

patates saltejats amb all i 

juliverd

Amanida de enciams, cherry i 

formatge fresc amb 

vinagreta de mòdena i mel

Truita francesa amb amanida 

d´enciam amb ruca i tomàquet

Hamburguesa de peix a la planxa 

amb amanida d´enciam, blat de 

moro i brots de soja 

"Cazon" enfarinat amb 

enciam, tomàquet i remolatxa

Pit de pollastre a la planxa 

amb carbassó i albergínia 

arrebossats

Llenties estofades amb 

verdures i quinoa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat Fruita de temporada

14/6 15/6 16/6 17/6 18/6

Espinacs i patates saltejats 

amb pernil

Amanida d´enciams i escarola 

amb tomàquet natural i olives

Ensaladilla russa Crema de llegums amb cigrons 

i mongetes

Espirals freds amb tonyina, 

olives i maionesa

Bacallà Orly amb enciam, 

pastanaga i brots de soja

Arròs amb verdures i costella Gall d'indi al allet amb 

amanida  d'enciam, remolatxa 

i pipes

Truita de verdures amb 

amanida de escarola, 

tomàquet i cogombre ratllat

Pollastre al forn amb 

xampinyons i verduretes

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat

21/6 22/6

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Arròs amb tomàquet Amanida de pasta amb 

tonyina, blat de moro, olives 

amb vinagreta 

Freginada variada amb 

amanida variada d´enciam i 

ruca amb olives i tomàquet

Hamburguesa d'au amb 

patates fregides i ketchup

Fruita del temps Refresc i gelat

   
Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

JUNY 2021

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

NO 

VEDELLA

Dinar

RC Serveis



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1/6 2/6 3/6 4/6

Bledes amb patates Crema de verdures de 

temporada amb crostonets

Macarrons a la napolitana amb 

salsa de tomàquet i orenga

Amanida russa amb tonyina, 

ou dur i maionesa

Estofat de gall dindi amb 

pèsols, pastanaga i xampinyons

Empedrat de mongetes amb 

verduretes

 Lluç a la planxa amb barreja 

d´enciam, escarola i blat de 

moro

Vedella a la planxa amb 

enciam, tomàquet i olives

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural

7/6 8/6 9/6 10/6 11/6

Arròs fred tropical amb 

poma, pinya i panses

Amanida campera de patates 

amb tomàquet, ceba, pebrot i  

olives

Espirals al pesto Col.i.flor i brócoli amb 

patates saltejats amb all i 

juliverd

Amanida de enciams, cherry i 

formatge fresc amb 

vinagreta de mòdena i mel

Truita francesa amb amanida 

d´enciam amb ruca i tomàquet

Hamburguesa de vedella a la 

planxa amb amanida d´enciam, 

blat de moro i brots de soja 

"Cazon" a la planxa amb 

enciam, tomàquet i remolatxa

Pit de pollastre a la planxa 

amb carbassó i albergínia

Llenties estofades amb 

verdures i quinoa

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat Fruita de temporada

14/6 15/6 16/6 17/6 18/6

Espinacs i patates saltejats 

amb pernil

Amanida d´enciams i escarola 

amb tomàquet natural i olives

Ensaladilla russa Crema de llegums amb cigrons 

i mongetes

Espirals freds amb tonyina, 

olives i maionesa

Bacallà Orly amb enciam, 

pastanaga i brots de soja

Arròs amb verdures i costella Magra al allet amb amanida  

d'enciam, remolatxa i pipes

Truita de verdures amb 

amanida de escarola, 

tomàquet i cogombre ratllat

Pollastre al forn amb 

xampinyons i verduretes

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat

21/6 22/6

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Arròs amb tomàquet Amanida de pasta amb 

tonyina, blat de moro, olives 

amb vinagreta 

Peix al forn amb amanida 

variada d´enciam i ruca amb 

olives i tomàquet

Hamburguesa de vedella amb 

patates fregides i ketchup

Fruita del temps Refresc i gelat

   
Dietista: Cristina Echevarría Pérez Nº Col. Cat. 001118

Supervisora: Montserrat Prat Quiñones

Dinar

JUNY 2021

Dinar

COVES 

D´EN 

CIMANY

Dinar

NO OLI PALMA,      

NO OLI COCO

Dinar

RC Serveis


