
 

Escola Montseny S/Prot. de Vaca ni Prot. de Llet de Vaca 
Juny’22 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIUJOUS DIVENDRES 

30 31 1 2 3 

Crema  de carbassó  

 

Carn magre amb salsa 

Amanida complerta  

 

Espaguetis amb bolonyesa de llenties 

Verdura de temporada amb 

patata i oli d’oliva  

 

Pollastre al curri al forn amb amanida 

d’enciam i olives 

Cigrons estofats 

 

Truita de ceba i patata amb amanida 
d’enciam i pastanaga 

 

FESTIU 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada  

6 7 8 9 10 

SEGONA PASQUA 

 

PLAT ÚNIC 

Arròs integral amb tomàquet 

 

Hamburguesa de llegum amb amanida 

d’enciam i olives  

Amanida complerta amb ou dur 

 

Fideus a la cassola amb costelló 

PLAT ÚNIC 

Amanida russa amb maionesa 

s/làctic 

 

Pollastre arrebossat amb amanida 

d’enciam i pastanaga 

PLAT ÚNIC 

Amanida de llenties amb pebrot, 

ceba tendra, cogombre i tomàquet 

 

Peix al forn amb amanida d’enciam 

i remolatxa 

 Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

13 14 15 16 17 

Pasta al pesto s/formatge amb llevat 
nutricional 

Mongetes estofades 
Verdura de temporada amb patata i oli 
d’oliva 

Crema de carbassó 
PLAT ÚNIC 

Amanida patata s/formatge 

Truita de carbassó amb amanida de 
pastanaga ratllada i olives 

Arròs amb verdures Pollastre a la BBQ amb amanida 
d’enciam i cogombre 

Estofat de cigrons amb verdures Calamars a l’andalusa amb 
amanida d’enciam i pastanaga 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

20 21 22 23 24 

Crema de coliflor 
PLAT ÚNIC 

Amanida de pasta s/formatge 
Crema de verdures   

Pollastre amb salsa amb amanida 
d’enciam i olives 

Falafels de cigró amb salsa amb 
amanida d’enciam i olives 

Mc Montseny vegetal amb patates 
xips 

(Hamburguesa vegetal amb pa rodó, 
enciam i tomàquet) 

 

 
 

Fruita de temporada Fruita de temporada Gelat Vegetal   

 

Menús elaborats pel dietista Gabor Smit  

PEIX FRESC (lluç, bonítol, bacallà, maires…) LA VERDURA, LA FRUITA, ELS LLEGUMS, ELS CEREALS I L’OLI D’OLIVA que se serveixen són ecològics, de proximitat i de 

temporada. 

 

 

 



  


