
Menú Maig 2023  / ESPECIAL LACTOSA 

* El sopar és una proposta nutricionalment completa i equilibrada amb el menú del migdia. 
*Els aliments marcats en vermell són les adaptacions del menú. La resta estan elaborats per nosaltres i no contenen lactosa. 
*En els menús especials, la proposta de berenar i sopar cal adaptar-la a les diferents necessitats alimentàries.

Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5

Berenar Iogurt amb cereals Entrepà  d'embotit variat Plàtan amb bastonets de pa **Brioxeria artesana 
(coca, magdalena,briox, croissant.)

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12

Berenar Torradeta de blat de moro o d'arròs amb 
formatge Iogurt amb cereals Entrepà  d'embotit variat Plàtan amb bastonets de pa **Brioxeria artesana 

(coca, magdalena,briox, croissant.)

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19

Berenar Pa integral amb formatge Iogurt amb cereals Entrepà  d'embotit variat Plàtan amb bastonets de pa **Brioxeria artesana 
(coca, magdalena,briox, croissant.)

So
pa

r Crema de verdures
Llegum
Fruita

Verdures al forn
Llom
Fruita

Ravioli
Peix blanc
Fruita

Arròs amb verdures
Ou
Lacti

Hummus
Au
Fruita

Dilluns 22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26

Berenar Pa integral amb formatge Iogurt amb cereals Entrepà  d'embotit variat Plàtan amb bastonets de pa **Brioxeria artesana 
(coca, magdalena,briox, croissant.)

So
pa

r Amanida
Llegum
Fruita

Coca de recapte
Conill
Fruita

Verdura
Au
Fruita

Pasta integral
Peix blau
Fruita

Gaspatxo
Pizza casolana
Lacti

Dilluns 29 Dimarts 30 Dimecres 31

Berenar Pa integral amb formatge Iogurt amb cereals Entrepà  d'embotit variat

So
pa

r Verdura amb patata
Vedella
Fruita

Pasta integral
Hamburguesa vegetal
Fruita

Llegum
Ou
Lacti

• ESMORZARS: Combinen fruita variada, pa integral i pa blanca amb embotit, galetes d'arròs...

DI
NA

R

FESTA

Pasta integral a la carbonara 
(s/lactosa)
Vurguesa vegetal ecològica 
Tomàquet i blat de moro
Fruita

Cigró menut de la Segarra amb 
picada
Truita de patata i ceba 
Pastanaga ratllada
Fruita

Arròs a l'esquirol
Lluç al forn amb salsa
Iogurt artesà

Amanida de llegum
Ou
Lacti

Verdura al vapor
Fricandó de vedella amb bolets
Fruita

So
pa

r Escalivada
Peix blanc
Fruita

Cuscús amb verdures
Au
Fruita

Crema de verdura
Falafel
Fruita

DI
NA

R

Espirals a la Napolitana
Llenguadina arrebossada
Pastanaga ratllada
Fruita

Mongeta tendra i patata
Pit de pollastre amb crema 
(s/lactosa)  
Fruita

Fesolets guisats
Ous mimosa 
Enciam amanit en juliana 
Fruita

Amanida complerta 
Arròs de l'hort a la cassola 
Iogurt de soja

Crema d'hortalisses  de 
temporada
Llom al forn amb patates
Fruita

So
pa

r Llegum
Ou
Fruita

Arròs
Croquetes
Fruita

Menestra de verdures
Au
Lacti

Quinoa
Peix blau
Fruita

Amanida de pasta integral
Llegum
Macedònia 

DI
NA

R

Ensaladilla russa amb maonesa 
casolana
Pollastre amb comí, tomàquet i 
ceba
Fruita

Arròs a la cubana
Truita de carbassó 
Enciams amanits
Fruita

Coca de tomàquet (s/lactosa)  
Llenties guisades 
Fruita

Bròquil i patata
Lluç a l'andalusa 
Pastanaga ratllada
Arròs amb llet (s/lactosa)  

Amanida amb fruita i vinagreta
Fideus a la cassola
Fruita

DI
NA

R

Crema de carbassa                  
Botifarra al forn amb patates           
Fruita                              

Arròs amb pinya i salsa rosa 
casolana
Bacallà a la llauna 
Fruita

Pèsols amb pernil
Truita de patata 
Enciam amanit amb olives
Fruita

Amanida complerta 
Macarrons a la bolonyesa de 
llegum
Iogurt artesà

DI
NA

R

Arròs oriental
Bacallà arrebossat
Enciam i tomàquet amanits
Fruita

Cigró menut sortint de l'olla           
Remenat d'ous i hortalisses           
Enciam i remolatxa                       
Fruita

Patates fredes amb 
tonyina,tomàquets, olives i 
vinagreta
Pollastre al forn
Fruita

• RÈGIM DE PANXA:  S'adaptarà diàriament en funció del menú basal per a què s'assembli al màxim al menú de la resta de nens. S'alterna arròs bullit, patata i pastanaga bullida, carn o peix a la planxa…

* Tota la pasta és ecològica i els macarrons són integrals. / L'arròs i l'arròs integral del Delta de l'Ebre  .* Làctics artesans   *Les fruites i hortalisses de temporada són: de proximitat, ecològiques i 
producció integrada. integrada.   * Els llegums tots són de proximitat i ecològics/d'agricultura sostenible d’una cooperativa del Vallès, excepte les llenties. * Combinem pa blanc i pa integral.  * El 
peixos: alternem peix fresc de llotja i peix congelat a ultramar.  * Les carns: vedella de Girona, el porc raça Duroc d'una cooperativa de Vic i el pollastre Groc Català.   * Treballem constantment  
per comprar productes a pagesos i productors de proximitat amb consciència mediambiental.

Col i patata
Pollastre arrebossat amb "quicos" 
Barreja d'enciams
Fruita


	Lactosa

