
            Col·legi Vedruna d’Arbúcies                                                                                   Menú maig 2019  

  De la terra a la taula, creant oportunitats         www.sambucus.cat 

 
Amanides amb verdures de temporada: enciam, pastanaga, remolatxa, llavors...  

Peix: lluç, cassó, verat, bacallà...  

Pa: tots els àpats tenen una llesca de pa de forner d’acompanyament 

Fruita de temporada: pera, mandarina, taronja, raïm, poma, plàtan...     

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
 29  30  1  2  3 

   Arròs amb sofregit de peix  

Amanida complerta 

Iogurt natural  

Cigrons amb verdures 

Pollastre al forn  

Enciam 

Fruita de temporada   

 6  7  8  9  10 

Patata i mongeta tendra  

Mandonguilles amb suc 

Amanida  

Fruita de temporada   

Macarrons gratinats  

Suquet de peix  

Enciam amb remolatxa 

Compota de fruita 

Arròs amb tomàquet  

Calamars a la romana 

Amanida 

Fruita de temporada 

Mongetes seques amb un raig 

d’oli 

 Truita de patata i ceba 

Enciam amb blat de moro 

Fruita de temporada 

Sopa amb pasta 

Pollastre amb samfaina 

Amanida 

Iogurt 

 13  14  15  16  17 

Arròs amb bolets  

Truita de carbassó  

Enciam amb olives 

Fruita de temporada  
 

Amanida de pasta 

Peix al forn  

Amanida  

Fruita de temporada 

Minestra de verdures 

Pollastre al forn amb ceba 

Amanida  

Compota de fruita 

Amanida de llenties amb 

tonyina i arròs  

Amanida complerta  

Iogurt natural  

Crema de carbassó 

Porc rostit amb verduretes 

      Enciam amb blat de moro 

             Fruita de temporada 

 20  21  22  23  24 

Caldo amb pasta 

Vedella a la jardinera 

Amanida 

Fruita de temporada   

Fideus amb verdures i 

formatge ratllat 

Lluç amb ceba 

Enciam amb col llombarda 

Fruita de temporada 

Patata amb bledes 

Pollastre amb poma 

Enciam amb olives 

Fruita de temporada  
 

Cigrons amanits 

Estofat de gall dindi 

Amanida  

Compota de fruita 

Arròs tres delícies 

Truita amb albergínia saltada 

Amanida 

Iogurt natural 

 27  28  29  30        31 

Arròs amb carbassó i 

pastanaga 

Truita a la francesa 

Amanida  

Iogurt natural 

Espagueti amb tomàquet i 

formatge 

Peix amb verdures al forn 

Enciam amb olives 

Fruita de temporada 

Patata amb coliflor gratinat 

Pit e pollastre arrebossat  

Amanida 

Fruita de temporada 

Estofat de patata i peix 

Amanida complerta 

Fruita de temporada  

Llenties amb un raig d’oli 

Fricandó de vedella  

Enciam amb blat de moro 

Compota de fruita 


