
       Menús CEE Montserrat Montero 2016-2017 
 

 

PRIMAVERA- ESTIU  

 
- Entre les fruites que es consumiran al llarg de l’any: préssec, síndria, meló, pera, plàtan, poma, taronja, kiwi... 

Calendari: 
 

Setmana 1: del 12 al 16 de setembre de 2016 
Setmana 2: del 19 al 23 de setembre de 2016 
Setmana 3: del 26 al 30 de setembre de 2016 
Setmana 4: del 3 al 7 d’octubre de 2016 
Setmana 5: del 10 al 14 de setembre de 2016 
Setmana 1: del 17 al 21 d’octubre de 2016 
Setmana 2: del 24 al 28 d’octubre de 2016 

Setmana 1: del 2 al 5 de maig de 2017 
Setmana 2: del 8 al 12 de maig de 2017 
Setmana 3: del 15 al 19 de maig de 2017 
Setmana 4: del 22 al 25 de maig de 2027 
Setmana 5: del 29 de maig al 2 de juny de 2017 

Setmana 1: del 5 al 9 de juny de 2017 
Setmana 2: del 12 al 16 de juny de 2017 
Setmana 3 del 19 al 21 de juny de 2017 

 

  
DILLUNS 

 
DIMARTS 

 
DIMECRES 

 
DIJOUS 

 
DIVENDRES 

 
SETMANA 1 

Llenties amb verdures  
Truita de patates amb amanida 
(enciam iceberg, blat de moro i 
pastanaga) 
Macedònia 
  

Espirals a la napolitana  
Contracuixa de pollastre amb 
patates al caliu 
Plàtan 

Amanida d’arròs 
Panga a l’andalusa amb carbassó  
Iogurt 

Crema de verdures 
Llom rostit amb amanida (enciam 
romana, tomàquet i olives) 
Pera 

Amanida russa  
Hamburguesa de vedella planxa 
amb tomàquet provençal  
Poma 

 
SETMANA 2 

Arròs a la cubana 
Tilàpia amb amanida (enciam 
variat, pastanaga i olives) 
Plàtan 

Amanida de pasta  
Ou a la portuguesa (tomàquet i 
pebrot verd) 
Iogurt 
  

Mongeta verda amb patata 
Mandonguilles en salsa  
Pera 

Cigrons amanits  
Escalopa de pollastre a la planxa 
amb amanida (enciam iceberg, 
tomàquet i blat de moro) 
Poma 

Amanida de patates  
Rodó de vedella rostida a la 
jardinera 
Macedònia 

 
SETMANA 3 

Paella parellada  
Croquetes de pollastre amb 
tomàquet amanit  
Iogurt  

Espaguetis a la carbonara  
Llenguado al forn amb amanida 
(enciam romana, blat de moro i 
olives) 
Iogurt 

Empedrat 
Botifarra planxa amb carbassó al 
forn 
Fruita del temps 

Patata, tonyina, olives i maionesa  
Truita a la francesa amb pernil cuit 
amb amanida (enciam, pastanaga y 
tomàquet) 
Fruita del temps  

Pèsols amb patates bullides  
Fricandó de vedella amb 
xampinyons  
Macedònia natural 

 
SETMANA 4 Arròs tres delícies  

Panga amb amanida (enciam 
iceberg, tomàquet i blat de moro) 
Fruita del temps 

Fideuà  
Hamburguesa de vedella amb 
tomàquet amanit 
Iogurt 
  

Minestra de verdures saltades  
Rodó de gall dindi al forn amb 
amanida (enciam romana, 
pastanaga i olives)  
Macedònia 
 

Crema de verdures 
Llom adobat planxa amb patates 
fregides 
Fruita del temps 

Amanida de llenties  
Truita de patates amb carbassó al 
forn 
Fruita del temps 

 
SETMANA 5 

Crema de carbassó  
Cuixa de pollastre al forn amb 
bolets  
Fruita del temps 
 

Amanida de llacets  
Varetes de lluç amb tomàquet 
provençal 
Iogurt 

Arròs amb tomàquet  
Salsitxes a la planxa amb amanida 
(enciam iceberg, tomàquet i blat de 
moro) 
Fruita del temps 

Mongeta verda amb patata 
Ou remenat amb xampinyons  
Macedònia  

Cigrons amb ou dur       
Bistec de vedella planxa amb 
amanida (enciam variat, pastanaga 
i olives) 
Fruita del temps 

 


