Empresa Certificada en Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític

N.R.S. 26-05366 CAT

JUNY- JULIOL 2022
JUNY/JULIOL
Dilluns 27
Amanida Alemana
(Frankfurt, cogombre,
tomàquet i pebrot verd)

Gall d’indi rostit
amb patates
Fruita

Dimarts 28

Dimecres 29

Empedrat de
mongetes (tonyina,

Gaspatxo de
síndria

tomàquet i ou dur)

Lluç al forn amb
cigrons saltats
Làctic

Dijous 30
Mongeta tendra i
patata

Pollastre a la
planxa amb
hortalisses

Ous durs amb
samfaina

Fruita

Fruita

Divendres 1
Crema de
carbassó
Varetes de lluç
amb xips
Gelat

JULIOL
Dilluns 4

Dimarts 5

Espagueti a la
carbonara

Amanida russa

Filet de llenguadina
arrebossada amb
patates dau
Fruita

Dilluns 11

Hamburguesa de
vedella amb
enciam i olives
Làctic

Dimarts 12
Amanida de pasta

Arròs amb salsa de
tomàquet
Lluç enfarinat amb
enciam i pastanaga
Fruita

Dilluns 18
Mongeta tendra i
patata
Escalopa de
pollastre amb
enciam i olives

Làctic

(blat de moro, olives n,
tonyina, ou dur)

Croquetes
casolanes amb
enciam i brots de
soja
Làctic

Dimarts 19
Pèsols saltats
amb ceba

Botifarra amb xips
Làctic

Dimecres 6

Dijous 7

Divendres 8

Amanida variada

Llenties estofades
amb hortalisses

Pasta d’estiu

(blat
de moro, pernil dolç,
olives n, pastanaga)

“Cazón” adobat
amb verduretes

Paella mixta

Fruita

Fruita

Dimecres 13

Dijous 14

Macarrons amb
Empedrat de
salsa de tomàquet
mongetes seques
i tonyina
Pollastre rostit
amb patates

Truita a la
francesa amb
enciam i formatge

Fruita

Fruita

Dimecres 20

Dijous 21

Fideuada
Arròs tres delícies marinera amb alli-oli
Rotllets de
primavera del
Llenguadina a
Toni
l’andalusa amb
enciam i
remolatxa
Fruita

Fruita

Dilluns 25

Dimarts 26

Dimecres 27

Dijous 28

Tallarines amb
salsa de tomàquet i
formatge

Amanida russa

Empedrat de
cigrons

Arròs amb
tomàquet

Truita francesa
amb enciam i
pernil dolç
Fruita

Bunyols de
bacallà amb
enciam i
tomàquet
Làctic

Pinxos “morunos”
amb patates
Gelat

Divendres 15
Amanida alemana
(patata, Frankfurt,
cogombre, pebrot)

Mero al forn amb
suc
Gelat

Divendres 22
Amanida de patata
(tonyina, ou dur, tomàquet i
pebrot)

Aletes de pollastre
amb chips
d’hortalisses

Gelat

Divendres 29
Plat combinat

Vedella estofada
amb patates i
verdures
Fruita

Currywurts
amb
patates

(frankfurt)

Fruita

Xips/olives
Pizza casolana
Croquetes
Truita patates
Gelat

Cuines TM posa en el seu coneixement que aquest menú està elaborat amb productes naturals potencialment al·lèrgens. En cas
de presentar alguna intolerància cal notificar-ho mitjançant un certificat mèdic.

