
 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26..12437-B 

AV. ÈGARA, 50  (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÈS - TEL. 93 721 20 00 -www.vostracuina.com 
 

MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana.  

Incloem pa cada dia. Els dimecres i     
divendres és integral (a elecció del centre). 

Productes de proximitat i/o ecològics 
(verdures, fruita, llegums, cereals, làctics). 

Les postres làctiques són elaborades per la 
cooperativa d’inserció sociolaboral de la 
Garrotxa. 

Utilitzem oli d'oliva per cuinar i amanir i oli 
de gira-sol alt oleic per fregir.  

*Arrebossat pel cuiner 

En compliment del Reglament núm. 
1169/2011 (UE) sobre la informació     
alimentària facilitada al consumidor,        
La Vostra Cuina disposa de la informació  
sobre els al·lèrgens dels aliments que  
componen els menús que s’elaboren.   

Plat calent: Temperatura de conservació   
≥ 65ºC. Es manté calent a l’armari fins al 
moment de servir-ho.  
Plat fred: Temperatura de conservació      
≤ 8ºC.  Es manté a la nevera fins al moment 
de servir-ho. 

Tot el menjar és per a consum immediat.  

Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

Coliflor amb patata i oli        
d’oliva 

Costella de porc al forn amb 
salsa barbacoa i 

Amanida d’enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 

 Cigrons estofats amb           
verdures 

Truita de formatge i amanida 
d’enciam i blat de moro 

Iogurt 

Brou d’au amb pasta 

Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro 

Fruita de temporada 

Crema de carbassó ECO 

Pollastre al forn amb llimona i 
llorer 

Amanida de tomàquet i           
espàrrecs 

Fruita de temporada 

Arròs amb tomàquet 

Seitó en tempura amb           
enciam i olives 

Fruita de temporada 

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

Llenties ECO estofades amb 
patata i pastanaga 

Truita a la francesa amb  
enciam i quinoa 

Fruita de temporada 

Paella mixta 

Calamars a la andalusa amb 
tomàquet i olives 

Fruita de temporada 

Crema de verdures de              
temporada 

Hamburguesa de vedella amb 
enciam i soja 

Fruita de temporada 

Mongeta tendra i patata 

Gall dindi estofat amb               
xampinyons i pastanaga 

Fruita de temporada 

Macarrons a la bolonyesa 

Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro 

Iogurt 

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

     

Dilluns 22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26 

SETMANA SANTA 

Mongetes seques saltats amb 
all i julivert 

Calamars arrebossats amb 
tomàquet i blat de moro 

Fruita de temporada 

Crema de pastanaga i nap 

Broqueta de pollastre al forn 
amb patates xips 

Fruita de temporada 

Sopa de pasta ECO 

Truita de patates amb enciam 
i pastanaga 

Iogurt 

Risotto de gambes i                 
xampinyons 

Salmó al forn amb samfaina 

Fruita de temporada 

 Dimarts 30    

 Trinxat de col i bacó 
Botifarra de porc al forn amb 
enciam i blat de moro 

Fruita de temporada 

   

Dilluns 29 

EDAT CONTEMPORÀNIA 

···································· SETMANA SANTA ··································· 

PASTA DE LA LIBERTÉ 
(pasta amb tomàquet) 

ESCALOPA DE LA   
FRATERNITÉ (*pollastre 
arrebossat amb amanida) 

CREMA DE LA IGUALITÉ 
(Crema de vainilla) 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26..12437-B 

AV. ÈGARA, 50  (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÈS - TEL. 93 721 20 00 -www.vostracuina.com 
 

MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana.  

Productes de proximitat i/o ecològics 
(verdures, fruita, llegums, làctics). 

Les postres làctiques són elaborades per la 
cooperativa d’inserció sociolaboral de la 
Garrotxa. 

Utilitzem oli d'oliva per cuinar i amanir i oli 
de gira-sol alt oleic per fregir.  

*Arrebossat pel cuiner (sense gluten, llet 
ni ou) 

En compliment del Reglament núm. 
1169/2011 (UE) sobre la informació     
alimentària facilitada al consumidor,        
La Vostra Cuina disposa de la informació  
sobre els al·lèrgens dels aliments que  
componen els menús que s’elaboren.   

Plat calent: Temperatura de conservació   
≥ 65ºC. Es manté calent a l’armari fins al 
moment de servir-ho.  
Plat fred: Temperatura de conservació      
≤ 8ºC.  Es manté a la nevera fins al moment 
de servir-ho. 

Tot el menjar és per a consum immediat.  

Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

Coliflor amb patata i oli           
d’oliva 

Costella de porc al forn amb 
amanida d’enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 

 Cigrons estofats amb               
verdures 

Truita de formatge i amanida 
d’enciam i blat de moro 

Iogurt 

Brou d’au amb pasta                     
(s/gluten) 

Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro 

Fruita de temporada 

Crema de carbassó ECO 

Pollastre al forn amb llimona i 
llorer 

Amanida de tomàquet i          
espàrrecs 

Fruita de temporada 

Arròs amb tomàquet 

*Peix arrebossat amb             
enciam i olives 

Fruita de temporada 

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

Llenties ECO estofades amb 
patata i pastanaga 

Truita a la francesa amb  
enciam i quinoa 

Fruita de temporada 

Paella mixta 

*Calamars arrebossats amb 
tomàquet i olives 

Fruita de temporada 

Crema de verdures de       
temporada 

Hamburguesa (s/gluten) de 
vedella amb enciam i soja 

Fruita de temporada 

Mongeta tendra i patata 

Gall dindi estofat amb              
xampinyons i pastanaga 

Fruita de temporada 

Macarrons (s/gluten) a la 
bolonyesa 

Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro 

Iogurt 

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

     

Dilluns 22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26 

SETMANA SANTA 

 Mongetes seques saltats amb 
all i julivert 

*Calamars arrebossats amb 
tomàquet i blat de moro 

Fruita de temporada 

Crema de pastanaga i nap 

Broqueta de pollastre al forn 
amb patates xips (s/gluten) 

Fruita de temporada 

Sopa de pasta ECO (s/gluten) 

Truita de patates amb enciam 
i pastanaga 

Iogurt 

Risotto de gambes i              
xampinyons 

Salmó al forn amb samfaina 

Fruita de temporada 

 Dimarts 30    

 Trinxat de col i bacó                    
(s/gluten) 
Botifarra de porc (s/gluten) 
al forn amb enciam i blat de 
moro 

Fruita de temporada 

   

Dilluns 29 

EDAT CONTEMPORÀNIA 

···································· SETMANA SANTA ··································· 

PASTA DE LA LIBERTÉ 
(pasta (s/gluten)                 
amb tomàquet) 

ESCALOPA DE LA   
FRATERNITÉ (*pollastre 
arrebossat amb amanida) 

CREMA DE LA IGUALITÉ 
(Crema de vainilla) 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26..12437-B 

AV. ÈGARA, 50  (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÈS - TEL. 93 721 20 00 -www.vostracuina.com 
 

MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana.  

Incloem pa cada dia. Els dimecres i     
divendres és integral (a elecció del centre). 

Productes de proximitat i/o ecològics 
(verdures, fruita, llegums, cereals). 

Utilitzem oli d'oliva per cuinar i amanir i oli 
de gira-sol alt oleic per fregir.  

*Arrebossat pel cuiner (sense gluten, llet 
ni ou) 

En compliment del Reglament núm. 
1169/2011 (UE) sobre la informació     
alimentària facilitada al consumidor,        
La Vostra Cuina disposa de la informació  
sobre els al·lèrgens dels aliments que  
componen els menús que s’elaboren.   

Plat calent: Temperatura de conservació   
≥ 65ºC. Es manté calent a l’armari fins al 
moment de servir-ho.  
Plat fred: Temperatura de conservació      
≤ 8ºC.  Es manté a la nevera fins al moment 
de servir-ho. 

Tot el menjar és per a consum immediat.  

Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

Coliflor amb patata i oli           
d’oliva 

Costella de porc al forn amb 

Amanida d’enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 

Cigrons estofats amb             
verdures 

Truita francesa i amanida 
d’enciam i blat de moro 

Iogurt de soja 

Brou d’au amb pasta 

Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro 

Fruita de temporada 

Crema de carbassó ECO (s/plv 
ni llet) 

Pollastre al forn amb llimona i 
llorer 

Amanida de tomàquet i          
espàrrecs 

Fruita de temporada 

Arròs amb tomàquet 

*Peix arrebossat amb enciam 
i olives 

Fruita de temporada 

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

Llenties ECO estofades amb 
patata i pastanaga 

Truita a la francesa amb  
enciam i quinoa 

Fruita de temporada 

Paella mixta 

*Calamars arrebossats amb 
tomàquet i olives 

Fruita de temporada 

Crema de verdures de            
temporada 

Hamburguesa de pollastre 
amb enciam i soja 

Fruita de temporada 

Mongeta tendra i patata 

Gall dindi estofat amb              
xampinyons i pastanaga 

Fruita de temporada 

Macarrons a la bolonyesa (s/
llet ni plv, no carn de vedella) 

Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro 

Iogurt de soja 

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

     

Dilluns 22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26 

SETMANA SANTA 

Mongetes seques saltats amb 
all i julivert 

*Calamars arrebossats amb 
tomàquet i blat de moro 

Fruita de temporada 

Crema de pastanaga i nap 

Broqueta de pollastre al forn 
amb patates xips 

Fruita de temporada 

Sopa de pasta ECO 

Truita de patates amb enciam 
i pastanaga 

Iogurt de soja 

Arròs amb gambes i              
xampinyons saltejats 

Salmó al forn amb samfaina 

Fruita de temporada 

 Dimarts 30    

 Trinxat de col  
Botifarra de porc (s/llet) al 
forn amb enciam i blat de 
moro 

Fruita de temporada 

   

Dilluns 29 

EDAT CONTEMPORÀNIA 

···································· SETMANA SANTA ··································· 

PASTA DE LA LIBERTÉ 
(pasta amb tomàquet) 

ESCALOPA DE LA   
FRATERNITÉ (*pollastre 
arrebossat amb amanida) 

IOGURT DE SOJA 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26..12437-B 

AV. ÈGARA, 50  (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÈS - TEL. 93 721 20 00 -www.vostracuina.com 
 

MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana.  

Incloem pa cada dia. Els dimecres i     
divendres és integral (a elecció del centre). 

Productes de proximitat i/o ecològics 
(verdures, fruita, llegums, cereals, làctics). 

Les postres làctiques són elaborades per la 
cooperativa d’inserció sociolaboral de la 
Garrotxa. 

Utilitzem oli d'oliva per cuinar i amanir i oli 
de gira-sol alt oleic per fregir.  

*Arrebossat pel cuiner (sense gluten, llet 
ni ou) 

En compliment del Reglament núm. 
1169/2011 (UE) sobre la informació     
alimentària facilitada al consumidor,        
La Vostra Cuina disposa de la informació  
sobre els al·lèrgens dels aliments que  
componen els menús que s’elaboren.   

Plat calent: Temperatura de conservació   
≥ 65ºC. Es manté calent a l’armari fins al 
moment de servir-ho.  
Plat fred: Temperatura de conservació      
≤ 8ºC.  Es manté a la nevera fins al moment 
de servir-ho. 

Tot el menjar és per a consum immediat.  

Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

Coliflor amb patata i oli   
d’oliva 

Costella de porc al forn amb 
amanida d’enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 

Cigrons estofats amb          
verdures 

Gall dindi planxa i amanida 
d’enciam i blat de moro 

Iogurt 

Brou d’au amb pasta (s/ou) 

Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro 

Fruita de temporada 

Crema de carbassó ECO 

Pollastre al forn amb llimona i 
llorer 

Amanida de tomàquet i           
espàrrecs 

Fruita de temporada 

Arròs amb tomàquet 

*Peix arrebossat amb           
enciam i olives 

Fruita de temporada 

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

Llenties ECO estofades amb 
patata i pastanaga 

Pollastre planxa amb enciam i 
quinoa 

Fruita de temporada 

Paella mixta 

*Calamars arrebossats amb 
tomàquet i olives 

Fruita de temporada 

Crema de verdures de               
temporada 

Hamburguesa (s/ou) de           
vedella amb enciam i soja 

Fruita de temporada 

Mongeta tendra i patata 

Gall dindi estofat amb xampi-
nyons i pastanaga+ 

Fruita de temporada 

Macarrons a la bolonyesa 

Peix fresc al forn amb enciam 
i blat de moro 

Iogurt 

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

     

Dilluns 22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26 

SETMANA SANTA 

Mongetes seques saltats amb 
all i julivert 

*Calamars arrebossats amb 
tomàquet i blat de moro 

Fruita de temporada 

Crema de pastanaga i nap 

Broqueta de pollastre al forn 
amb patates xips 

Fruita de temporada 

Sopa de pasta (s/ou) ECO 

Gall dindi planxa amb enciam i 
pastanaga 

Iogurt 

Risotto (s/ou) de gambes i 
xampinyons 

Salmó al forn amb samfaina 

Fruita de temporada 

 Dimarts 30    

 Trinxat de col i bacó 
Botifarra (s/ou) de porc al 
forn amb enciam i blat de 
moro 

Fruita de temporada 

   

Dilluns 29 

EDAT CONTEMPORÀNIA 

···································· SETMANA SANTA ··································· 

PASTA DE LA LIBERTÉ 
(pasta (s/ou)                        

amb tomàquet) 

ESCALOPA DE LA   
FRATERNITÉ (*pollastre 
arrebossat amb amanida) 

IOGURT 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26..12437-B 

AV. ÈGARA, 50  (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÈS - TEL. 93 721 20 00 -www.vostracuina.com 
 

MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana.  

Incloem pa cada dia. Els dimecres i     
divendres és integral (a elecció del centre). 

Productes de proximitat i/o ecològics 
(verdures, fruita, llegums, cereals, làctics). 

Les postres làctiques són elaborades per la 
cooperativa d’inserció sociolaboral de la 
Garrotxa. 

Utilitzem oli d'oliva per cuinar i amanir i oli 
de gira-sol alt oleic per fregir.  

*Arrebossat pel cuiner 

En compliment del Reglament núm. 
1169/2011 (UE) sobre la informació     
alimentària facilitada al consumidor,        
La Vostra Cuina disposa de la informació  
sobre els al·lèrgens dels aliments que  
componen els menús que s’elaboren.   

Plat calent: Temperatura de conservació   
≥ 65ºC. Es manté calent a l’armari fins al 
moment de servir-ho.  
Plat fred: Temperatura de conservació      
≤ 8ºC.  Es manté a la nevera fins al moment 
de servir-ho. 

Tot el menjar és per a consum immediat.  

Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

Coliflor amb patata i oli           
d’oliva 

Costella de porc al forn amb 
salsa barbacoa 

Amanida d’enciam i pastanaga 

Fruita de temporada 

Cigrons estofats amb           
verdures 

Truita de formatge i amanida 
d’enciam i blat de moro 

Iogurt 

Brou d’au amb pasta 

Gall dindi al forn amb enciam i 
blat de moro 

Fruita de temporada 

Crema de carbassó ECO 

Pollastre al forn amb llimona i 
llorer 

Amanida de tomàquet i           
espàrrecs 

Fruita de temporada 

Arròs amb tomàquet 

Remenat d’ou amb pernil dolç 
amb enciam i olives 

Fruita de temporada 

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

Llenties ECO estofades amb 
patata i pastanaga 

Truita a la francesa amb  
enciam i quinoa 

Fruita de temporada 

Arròs amb verdures 

*Pollastre arrebossat amb 
tomàquet i olives 

Fruita de temporada 

Crema de verdures de          
temporada 

Hamburguesa de vedella amb 
enciam i soja 

Fruita de temporada 

Mongeta tendra i patata 

Gall dindi estofat amb         
xampinyons i pastanaga 

Fruita de temporada 

Macarrons a la bolonyesa 

Truita de formatge al forn 
amb enciam i blat de moro 

Iogurt 

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

     

Dilluns 22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26 

SETMANA SANTA 

Mongetes seques saltats amb 
all i julivert 

*Gall dindi arrebossat amb 
tomàquet i blat de moro 

Fruita de temporada 

Crema de pastanaga i nap 

Broqueta de pollastre al forn 
amb patates xips 

Fruita de temporada 

Sopa de pasta ECO 

Truita de patates amb enciam 
i pastanaga 

Iogurt 

Arròs amb xampinyons             
saltejats 

Llom al forn amb samfaina 

Fruita de temporada 

 Dimarts 30    

 Trinxat de col i bacó 
Botifarra de porc al forn amb 
enciam i blat de moro 

Fruita de temporada 

   

Dilluns 29 

EDAT CONTEMPORÀNIA 

···································· SETMANA SANTA ··································· 

PASTA DE LA LIBERTÉ 
(pasta amb tomàquet) 

ESCALOPA DE LA   
FRATERNITÉ (*pollastre 
arrebossat amb amanida) 

CREMA DE LA IGUALITÉ 
(Crema de vainilla) 



 

 

 
 

VOSTRA CUINA SL 
Reg. San.: 26..12437-B 

AV. ÈGARA, 50  (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÈS - TEL. 93 721 20 00 -www.vostracuina.com 
 

MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana.  

Incloem pa cada dia. Els dimecres i     
divendres és integral (a elecció del centre). 

Productes de proximitat i/o ecològics 
(verdures, fruita, llegums, cereals, làctics). 

Les postres làctiques són elaborades per la 
cooperativa d’inserció sociolaboral de la 
Garrotxa. 

Utilitzem oli d'oliva per cuinar i amanir i oli 
de gira-sol alt oleic per fregir.  

*Arrebossat pel cuiner 

En compliment del Reglament núm. 
1169/2011 (UE) sobre la informació     
alimentària facilitada al consumidor,        
La Vostra Cuina disposa de la informació  
sobre els al·lèrgens dels aliments que  
componen els menús que s’elaboren.   

Plat calent: Temperatura de conservació   
≥ 65ºC. Es manté calent a l’armari fins al 
moment de servir-ho.  
Plat fred: Temperatura de conservació      
≤ 8ºC.  Es manté a la nevera fins al moment 
de servir-ho. 

Tot el menjar és per a consum immediat.  

Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

Coliflor amb patata (200g=4R) i 
oli d’oliva 

Costella de porc al forn amb 

Amanida d’enciam i pastanaga 

Fruita de temporada (100g=1R) 

 Cigrons (150g=3R) estofats 
amb verdures 

Truita de formatge i amanida 
d’enciam i blat de moro
(25g=0.5R) 

Iogurt (1,5R) 

Brou d’au amb pasta (100g=2R) 

Peix fresc al forn amb enciam i 
blat de moro(25g=0.5R)+Pa
(30g=1.5R) 

Fruita de temporada (100g=1R) 

Crema de carbassó ECO (200g 
patata=4R) 

Pollastre al forn amb llimona i 
llorer 

Amanida de tomàquet i         
espàrrecs 

Fruita de temporada (100g=1R) 

Arròs (152g=4R) amb tomàquet 

Peix al forn/planxa amb enciam 
i olives 

Fruita de temporada (100g=1R) 

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

 Llenties (100g=2R) ECO            
estofades amb patata(50g=1R) i 
pastanaga 

Truita a la francesa amb enciam 
i quinoa(48g=1R) 

Fruita de temporada (100g=1R) 

Paella mixta (152g=4R) 

Peix planxa/forn amb tomàquet 
i olives 

Fruita de temporada (100g=1R) 

Crema de verdures de            
temporada (200g patata=4R) 

Hamburguesa de vedella amb 
enciam i tomàquet 

Fruita de temporada (100g=1R) 

Mongeta tendra i patata 
(200g=4R) 

Gall dindi estofat amb                 
xampinyons i pastanaga 

Fruita de temporada (100g=1R) 

Macarrons (150g=3R) a la            
bolonyesa 

Peix fresc al forn amb enciam i 
blat de moro (25g=0.5R) 

Iogurt (1,5R) 

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

     

Dilluns 22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26 

SETMANA SANTA 

Mongetes seques (175g=3.5R) 
saltats amb all i julivert 

Peix planxa/forn amb tomàquet 
i blat de moro(25g=0.5R) 

Fruita de temporada (100g=1R) 

Crema de pastanaga i nap             
(150g patata=3R) 

Broqueta de pollastre al forn 
amb patates xips(20g=1R) 

Fruita de temporada (100g=1R) 

Sopa de pasta ECO (75g=1.5R) 

Truita de patates (100g=2R) 
amb enciam i pastanaga 

Iogurt (1,5R) 

Risotto (152g=4R)de gambes i 
xampinyons 

Salmó al forn amb samfaina 

Fruita de temporada (100g=1R) 

 Dimarts 30    

 Trinxat de col i bacó (175g 
patata=3.5R) 

Botifarra de porc al forn amb 
enciam i blat de moro
(25g=0.5R) 
 
Fruita de temporada (100g=1R) 

   

Dilluns 29 

EDAT CONTEMPORÀNIA 

5

···································· SETMANA SANTA ··································· 

PASTA DE LA LIBERTÉ 
(pasta (175g=3,5R) amb 

tomàquet) 

ESCALOPA DE LA     
FRATERNITÉ (*pollastre 
planxa/forn amb amanida) 

IOGURT (1,5R) 



 

MENÚ REVISAT PER: MARINA PERUGINI, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana. 

RECEPTA DEL MES:  

Elaboració: 

• Elaborar una beixamel amb mantega, la farina i la llet. 

• Introduir la carn, salpebrar al gust i deixar refredar a la nevera. 

• Introduir la massa en una mànega i estirar-la sobre una taula freda amb 
forma cilíndrica. 

• Tallar la massa a uns 5 cm de grandària. 

• Passar la massa per farina, ou i pa rallat. 

• Fregir en oli abundant a uns 190ºC aproximadament. 

• Treure del oli i deixar-les en un paper absorbent per tal de treure’n 
l’excés d’oli. 

Observacions: 

• Si no et ve de gust el pollastre, pots escollir vedella o altres tipus de 
carn. 

• Per a l’arrebossat, podem substituir el pa ratllat per farines de fruits 
secs, panco, farina de llegums... 

CROQUETES DE POLLASTRE 

 

Ingredients (40 croquetes) 

Per al farcit: 

• 250 g de pollastre 

• 120 g de mantega 

• 120 g de farina 

• 1 l de llet 

• Pebre negre 

• Nou moscada 

 

 

 

 

 

Per a l’arrebossat (a escollir): 

• Pa rallat 

• Panco 

• Farina de fruits secs 

• Farina de llegums 

• Oli verge extra 

• Farina 

• 3 ous 

         

• Pa, cereals o derivats 

• Llet o iogurt 

• Fruita fresca 

Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

PLAT ÚNIC 

Wok de verduretes 
amb espaguetis i daus 
de lluç 

Fruita de temporada/
Iogurt 

Arròs amb  pastanaga i 
carbassó 

Gall dindi a la planxa 
amb carbassó 

Fruita de temporada 

Pèsols ofegats 

Truita de formatge 
amb amanida 

Fruita de temporada/
Iogurt 

Graten de patata 

Peix blau a la planxa 
amb amanida 

Fruita de temporada/
Iogurt 

Crema de verdures de 
temporada 

Panini casolà de tonyina 
i formatge 

Fruita de temporada/
Iogurt 

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

Cuscús amb verduretes 

Gall dindi planxa    
guarnició d’amanida 

Fruita de temporada/
Iogurt 

Patata saltejada amb 
xampinyons 

Truita de patata amb 
amanida 

Fruita de temporada/
Iogurt 

Arròs tres delícies 

Peix blanc a la planxa 
amb bastons de           
pastanaga 

Fruita de temporada/
Iogurt 

Llenties amb tomàquet 

Peix blau a la planxa 
amb bastons de             
pastanaga 

Fruita de temporada/
Iogurt 

Vichyssoise 

CROQUETES DE 
POLLASTRE         
amb verdures 

Fruita de temporada 

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

     

Dilluns 22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26 

SETMANA 
SANTA 

Patata carbonara (amb 
pernil dolç) 

Ous farcits de tonyina 
i tomàquet 

Fruita de temporada/
Iogurt 

Arròs amb verdures 

Peix blau al forn amb 
amanida 

Fruita de temporada/
Iogurt 

Crema de carbassó 

Pollastre a l’allet amb 
patata 

Fruita de temporada 

Sopa de pasta fina 

Bunyols de bacallà amb 
amanida 

Fruita de temporada/
Iogurt 

Dilluns 29 Dimarts 30    

Puré de verdures de 
temporada 

Peix blanc al forn amb 
llit de porro i              
pastanaga 

Fruita de temporada/
Iogurt 

PLAT ÚNIC 

Pa torrat amb                  
tomàquet, oli d’oliva i 
embotit (pernil dolç, 
gall dindi, formatge) i 
amanida verda 

Fruita de temporada 
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