
MENÚ ESCOLES TERRASSA MAIG 2022

2 3 4 5 6

DILLUNS 9 DIMARTS 10 DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 13

16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20

23 DIMARTS 24 DIMECRES 25 DIJOUS 26 DIVENDRES 27

30 31

 *sense sucre

                                                                 
Macarrons amb salsa                                                                                        

de carbonara                                                                                 
Calamars a la romana

Enciam, olives i pastanaga
Sindria

                                                                                   
Amanida d'estiu (patates, olives, pebrot 

vermell i ou dur.)
Cuixetes de pollastre al forn                 

Enciam i brots de soja                                     
Iogurt natural *

Espaguetis integrals amb                           
amb verduretes                            

Mandonguilles d'au amb salsa de 
tomàquet i ceba                                       

Pera

                                                                                  
Crema de bròquil, ceba i pastanaga 
Fesols i xampinyons amb nyoquis 

saltejats a l'allet 
Plàtan

Amanida d'arròs tres delícies                
(truita, pèsols, pastanaga, gsmba i pernil)                                                                       

Pollastre al forn                                                                      
Enciam i olives

Gelat

Llentíes guisades                                                                 
(sofrgit de tomàquet, ceba i verduretes)

Truita de patata i ceba
Enciam, olives i blat de moro

Meló

Mongeta tendra i patata
Vedella estofada

amb bolets
Amanida verda                                     

Plàtan

BASAL

DILLUNS

Arròs amb verdures de temporada                                                                        
Falafels de cigró                                         

amb salsa de tomàquet                              
Poma

Cigrons amb verdures                                                                                                 
(ceba, pastanaga, porro i pebrot)                        

Truita francesa                                         
Enciam, tomàquet amanit i soja                        

Meló                     

Crema freda de carbassa amb 
crostonets de pa                                

Escalopa de pollastre
Amanida verda                                   

Nectarina

Amanida de pasta tricolor (blat de 
moro, tomàquet, pastanaga i ou dur)                                                     

Lluç al forn                                         
Enciam i pastanaga

Iogurt

Mongeta tendra i patata                       
Filet de lluç arrebossat                         

Enciam i tomàquet                             
Poma

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

                                                                                   
Arròs amb salsa de tomàquet                                                             

Truita de carbassó                                                                               
Amanida variada                                                  

Poma

Crema de patata i porro                
Salsitxes de porc al forn                                          

Xips de patata                                       
Plàtan

DILLUNS

Espaguetis amb salsa de bolets                     
Truita de tonyina                                      

Enciam i tomàquet                                   
Pera

                                                                                 
Arròs amb salsa de                                                                           

tomàquet    
Gall de St.Pere                              

llit de verduretes i ceba
Gelat

                                                                       
Bròquil amb patates i ceba                 

LLibrets de gall d'indi i formatge                   
Enciam i pinya                                       

Sindria

                                                                    
Amanida de llegums (tomàquet, ceba, 

pebrot, blat i pastanaga      
Hamburgesa de vegetal                           

Enciam i olives                                                
Pruna

                                                                                
Crema de pastanaga i carbassó                        

Pernilets de pollastre al forn    
Enciam i tomàquet

Poma

Fideus a la cassola                            
Croquetes de rostit                                   

Amanida variada                                     
Nectarina

Mongeta blanca amb                                   
patata i oli d'oliva 

Bistec de pollastre al forn
Enciam i cogombre                                                              

Platan                    

Cigrons guisats amb verduretes                                                                           
Hamburguesa de verdures                                                              
Enciam, blat de moro i soja                                                                                

Kiwi

DILLUNS DIMARTS


