
MENU ESCOLES TERASSA  JUNY 2021

DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

21 DIMARTS 22DILLUNS

Arròs amb salsa de                         
tomàquet i remolatxa     

Truita de tonyina
Enciam, brots de soja i olives

Taronja

                                                                             
Crema d'hortalisses de temporada                                    

(Carbassó, ceba, pastanaga)
Escalopa de llom s/g                                                                          

Enciam i brots de soja
Plàtan

Empedrat de tonyina (fesols blancs, tomàquet, 

blat de moro, tonyina)                                                                               

Bacallà al forn    
Amanida variada                                            

Pera

Coliflor i patata al vapor
Pollastre al forn                                                                 

Enciam, pastanaga i api
Síndria

Arròs amb salsa de tomàquet
Truita de carbassó

Enciam, cogombre i pastanaga
Platan

Amanida russa (patata, pastanaga,              

mongeta, pèsols, maionesa) 

Daus de gall d'indi                                                                                                 
amb salsa i xampinyons

Kiwi

                                                                                           
Sopa de brou amb fideus S/G
Llonça de Girona a la planxa  
Enciam, blat de moro i olives

Poma

Amanida de llegums (mongetes,  llentíes, 

tonyina, pastanaga, olives)

Fingers de peix                     
Amanida variada 

Gelat

DINAR DE FI DE CURS                        
Amanida de pasta s/g                                                

Pannini s/g                                                                  
Xips                                                               

Gelat / Fruita

NO GLUTEN

DILLUNS 

Crema de patata i pastanaga 
Escalopa de pollastre s/g                              

Enciam i pipes
Poma

Tirabuixons de pasta S/G amb                   
salsa de tomàquet

Lluç al forn
Enciam i pastanaga

Pera

Amanida de fesols blancs (ou dur, pebrot 

vermell, blat de moro i olives)                                                                             

Salsitxes d'au
Enciam i cogombre

Iogurt natural

Mongeta tendra i patata
Vedella estofada

amb bolets
Plàtan

                                                                                       
Amanida d'arròs                                                        

(blat de moro, pastanaga, olives i tonyina)

Truita francesa
Enciam, tomàquet amanit i soja

Meló

DILLUNS

Llentíes guisades                                                                 
(sofrgit de tomàquet, ceba i verduretes)

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

Taronja

Arròs tres delicies                                              
(pèsols, pastanaga, pernil dolç)                                                                                                 

Hamburguesa de verdures                                                                
Enciam i tomàquet

Iogurt natural



MENU ESCOLES TERASSA  JUNY 2021

DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

21 DIMARTS 22DILLUNS

Arròs amb salsa de                         
tomàquet i remolatxa     

Truita de tonyina
Enciam, brots de soja i olives

Macedònia de fruites

                                                                             
Crema d'hortalisses de temporada 

(Carbassó, ceba, pastanaga)

Filet de lluç arrebossat                                                                   
Enciam i brots de soja                       

Plàtan

Empedrat de tonyina (fesols blancs, tomàquet, 

blat de moro, tonyina)                                                                               

Bacallà al forn    
Amanida variada                                            

Pera

Coliflor i patata al vapor
Pollastre al forn                                                                

Enciam, pastanaga i api
Síndria

Arròs amb salsa de tomàquet   
Truita de carbassó

Enciam, cogombre i pastanaga
Plàtan

Amanida russa (patata, pastanaga,              

mongeta, pèsols, maionesa) 

Daus de gall d'indi                                                                                                 
amb salsa i xampinyons

Kiwi

                                                                                           
Sopa de brou vegetal amb fideus

Trutia de formatge
Enciam, blat de moro i olives

Poma

Amanida de llegums (mongetes,  llentíes, 

tonyina, pastanaga, olives)

Hamburguesa de verdures          
Amanida variada 

Gelat

DINAR DE FI DE CURS                        
Amanida de pasta                                                

Pizza                                                                           
Xips                                                                 

Gelat / Fruita

NO PORC

DILLUNS 

Crema de patata i pastanaga 
Escalopa de pollastre

Enciam i pipes
Poma

Tirabuixons de pasta amb                   
salsa de tomàquet

Lluç al forn
Enciam i pastanaga

Pera

Amanida de fesols blancs (ou dur, pebrot 

vermell, blat de moro i olives)                                                                             

Salsitxes d'au
Enciam i cogombre

Iogurt natural

Mongeta tendra i patata
Vedella estofada

amb bolets
Plàtan

                                                                                       
Amanida d'arròs                                                        

(blat de moro, pastanaga, olives i tonyina)

Truita francesa
Enciam, tomàquet amanit i soja

Meló

DILLUNS

Llentíes guisades                                                                 
(sofrgit de tomàquet, ceba i verduretes)

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

Taronja

Arròs tres delicies                                              
(pèsols, pastanaga, olives)                                                                                                  

Hamburguesa de verdures                                                                
Enciam i tomàquet

Iogurt natural



MENU ESCOLES TERASSA  JUNY 2021

DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

21 DIMARTS 22DILLUNS

Arròs amb salsa de                         
tomàquet i remolatxa     

Truita de tonyina
Enciam, brots de soja i olives

Macedònia de fruites

                                                                             
Crema d'hortalisses de temporada 

(Carbassó, ceba, pastanaga)

Filet de lluç arrebossat                                                                           
Enciam i brots de soja                             

Plàtan

Empedrat de tonyina (fesols blancs, tomàquet, 

blat de moro, tonyina)                                                                               

Bacallà al forn    
Amanida variada                                            

Pera

Coliflor i patata al vapor
Fingers de peix                                                                  

Enciam, pastanaga i api
Síndria

Arròs amb salsa de tomàquet   
Truita de carbassó

Enciam, cogombre i pastanaga
Plàtan

Amanida russa (patata, pastanaga,              

mongeta, pèsols, maionesa) 

Lluç al forn                                                                                                 
amb salsa i xampinyons

Kiwi

                                                                                           
Sopa de brou vegetal amb fideus

 Trutia de formatge
Enciam, blat de moro i olives

Poma

Amanida de llegums (mongetes,  llentíes, 

tonyina, pastanaga, olives)

Hamburguesa de verdures                 
Amanida variada 

Gelat

DINAR DE FI DE CURS                        
Amanida de pasta                                                

Pizza                                                                         
Xips                                                               

Gelat / Fruita

NO CARN

DILLUNS 

Crema de patata i pastanaga 
Filet de gallineta al forn

Enciam i pipes
Poma

Tirabuixons de pasta amb                   
salsa de tomàquet 

Lluç al forn
Enciam i pastanaga

Pera

Amanida de fesols blancs (ou dur, pebrot 

vermell, blat de moro i olives)                                                                             

Truita de carbassó
Enciam i cogombre

Iogurt natural

Mongeta tendra i patata
Filet de gallineta al forn

Saltejat de bolets
Plàtan

                                                                                       
Amanida d'arròs                                                        

(blat de moro, pastanaga, olives i tonyina)

Truita francesa
Enciam, tomàquet amanit i soja

Meló

DILLUNS

Llentíes guisades                                                                 
(sofrgit de tomàquet, ceba i verduretes)

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

Kiwi

Arròs tres delicies                                              
(pèsols, pastanaga, olives)                                                                                            

Hamburguesa de verdures                                                                
Enciam i tomàquet

Iogurt natural



MENU ESCOLES TERASSA  JUNY 2021

DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

21 DIMARTS 22DILLUNS

Arròs amb salsa de                         
tomàquet i remolatxa     

Truita francesa
Enciam, brots de soja i olives

Taronja

                                                                             
Crema d'hortalisses de temporada                                    

(Carbassó, ceba, pastanaga)
Escalopa de llom                                                                          

Enciam i brots de soja
Plàtan

Amanida de fesols blancs (fesols blancs, 

tomàquet, blat de moro)                                                                               

Truita francesa    
Amanida variada                                            

Pera

Coliflor i patata al vapor
Pollastre al forn                                                                  

Enciam, pastanaga i api
Síndria

Arròs amb salsa de tomàquet
Truita de carbassó

Enciam, cogombre i pastanaga
Platan

Amanida russa (patata, pastanaga,              

mongeta, pèsols, maionesa) 

Daus de gall d'indi                                                                                                 
amb salsa i xampinyons

Kiwi

                                                                                           
Sopa de brou amb fideus

Llonça de Girona a la planxa  
Enciam, blat de moro i olives

Poma

Amanida de llegums (mongetes,  llentíes, 

pastanaga, olives)

 Fingers de pollastre              
Amanida variada 

Gelat

DINAR DE FI DE CURS                        
Amanida de pasta                                                

Pannini                                                                        
Xips                                                               

Gelat / Fruita

NO PEIX 

DILLUNS 

Crema de patata i pastanaga 
Escalopa de pollastre (insitu)

Enciam i pipes
Poma

Tirabuixons de pasta amb                   
salsa de tomàquet
Llom a la planxa

Enciam i pastanaga
Pera

Amanida de fesols blancs (ou dur, pebrot 

vermell, blat de moro i olives)                                                                             

Salsitxes d'au
Enciam i cogombre

Iogurt natural

Mongeta tendra i patata
Vedella estofada

amb bolets
Plàtan

                                                                                       
Amanida d'arròs                                                        

(blat de moro, pastanaga, olives i tonyina)

Truita francesa
Enciam, tomàquet amanit i soja

Meló

DILLUNS

Llentíes guisades                                                                 
(sofrgit de tomàquet, ceba i verduretes)

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

Taronja

Arròs tres delicies                                              
(pèsols, pastanaga, pernil dolç)                                                                                        

Hamburguesa de verdures                                                                
Enciam i tomàquet

Iogurt natural



MENU ESCOLES TERASSA  JUNY 2021

DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

21 DIMARTS 22DILLUNS

Arròs amb salsa de                         
tomàquet i remolatxa     

Filet de lluç al forn 
Enciam, brots de soja i olives

Taronja

                                                                             
Crema d'hortalisses de temporada                                    

(Carbassó, ceba, pastanaga)
Escalopa de llom s/ou                                                                         
Enciam i brots de soja

Plàtan

Empedrat de tonyina (fesols blancs, tomàquet, 

blat de moro, tonyina)                                                                               

Bacallà al forn    
Amanida variada                                            

Pera

Coliflor i patata al vapor
Pollastre al forn                                                                 

Enciam, pastanaga i api
Síndria

Arròs amb salsa de tomàquet
Filet de gallineta al forn 

Enciam, cogombre i pastanaga
Plàtan

Amanida russa (patata, pastanaga,              

mongeta, pèsols, (s/maionesa) 

Daus de gall d'indi                                                                                                 
amb salsa i xampinyons

Kiwi

                                                                                           
Sopa de brou amb fideus (s/ou)

Llonça de Girona a la planxa  
Enciam, blat de moro i olives

Poma

Amanida de llegums (mongetes,  llentíes, 

tonyina, pastanaga, olives)

 Fingers de peix   
Amanida variada 

Gelat

DINAR DE FI DE CURS                        
Amanida de pasta s/ou                                                

Pannini s/ou                                                                        
Xips                                                               

Gelat / Fruita

NO OU

DILLUNS 

Crema de patata i pastanaga 
Escalopa de pollastre (s/ou)

Enciam i pipes
Poma

Tirabuixons de pasta S/OU amb                   
salsa de tomàquet

Lluç al forn
Enciam i pastanaga

Pera

Amanida de fesols blancs                                        
( pebrot vermell, blat de moro i olives)                                                                             

Salsitxes d'au
Enciam i cogombre

Iogurt natural

Mongeta tendra i patata
Vedella estofada

amb bolets
Plàtan

                                                                                       
Amanida d'arròs                                                        

(blat de moro, pastanaga, olives i tonyina)

Truita francesa
Enciam, tomàquet amanit i soja

Meló

DILLUNS

Llenties guisades (sofrgit de tomàquet, 
ceba i verduretes)
Lluç a la planxa 

Enciam, olives i blat de moro
Taronja

Arròs tres delicies                                              
(pèsols, pastanaga, pernil dolç)                                                                                      

Hamburguesa de verdures                                                                
Enciam i tomàquet

Iogurt natural



MENU ESCOLES TERASSA  JUNY 2021

DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

21 DIMARTS 22DILLUNS

Arròs amb salsa de                         
tomàquet i remolatxa     

Filet de lluç al forn 
Enciam, brots de soja i olives

Taronja

                                                                             
Crema d'hortalisses de temporada                                    

(Carbassó, ceba, pastanaga)
Escalopa de llom (s/g-s/ou)                                                                   

Enciam i brots de soja
Plàtan

Empedrat de tonyina (fesols blancs, tomàquet, 

blat de moro, tonyina)                                                                               

Bacallà al forn    
Amanida variada                                            

Pera

Coliflor i patata al vapor
Pollastre al forn                                                              

Enciam, pastanaga i api
Síndria

Arròs amb salsa de tomàquet
Filet de gallineta al forn 

Enciam, cogombre i pastanaga
Platan

Amanida russa (patata, pastanaga,              

mongeta, pèsols, (s/maionesa) 

Daus de gall d'indi                                                                                                 
amb salsa i xampinyons

Kiwi

                                                                                           
Sopa de brou amb fideus (S/G)(S/OU)

Llonça de Girona a la planxa  
Enciam, blat de moro i olives

Poma

Amanida de llegums (mongetes,  llentíes, 

tonyina, pastanaga, olives)

Fingers de peix             
Amanida variada 

Gelat

DINAR DE FI DE CURS                        
Amanida de pasta s/g - s/ou                                               

Pannini s/g- s/ou                                                                  
Xips                                                               

Gelat / Fruita

NO GLUTEN, NO OU

DILLUNS 

Crema de patata i pastanaga 
Escalopa de pollastre (s/g-s/ou)

Enciam i pipes
Poma

Tirabuixons de pasta S/G S/OU amb 
salsa de tomàquet 

Lluç al forn
Enciam i pastanaga

Pera

Amanida de fesols blancs ( pebrot vermell, 

blat de moro i olives)                                                                             

Salsitxes d'au
Enciam i cogombre

Iogurt natural

                                                                          
Mongeta tendra i patata

Vedella estofada
amb bolets

Plàtan

                                                                                       
Amanida d'arròs                                                        

(blat de moro, pastanaga, olives i tonyina)

Truita francesa
Enciam, tomàquet amanit i soja

Meló

DILLUNS

Llentíes guisades                                                                 
(sofrgit de tomàquet, ceba i verduretes)

Lluç a la planxa 
Enciam, olives i blat de moro

Taronja

Arròs tres delicies                                              
(pèsols, pastanaga, pernil dolç)                                                                                

Hamburguesa de verdures                                                                
Enciam i tomàquet

Iogurt natural



MENU ESCOLES TERASSA  JUNY 2021

DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

21 DIMARTS 22DILLUNS

Arròs amb salsa de                         
tomàquet i remolatxa     

Truita de tonyina
Enciam, brots de soja i olives

Taronja

                                                                             
Crema d'hortalisses de temporada S/L 

(Carbassó, ceba, pastanaga)
Escalopa de llom                                                                          

Enciam i brots de soja
Plàtan

Empedrat de tonyina (fesols blancs, tomàquet, 

blat de moro, tonyina)                                                                               

Bacallà al forn    
Amanida variada                                            

Pera

Coliflor i patata al vapor
Pollastre al forn                                                                

Enciam, pastanaga i api
Síndria

Arròs amb salsa de tomàquet
Truita de carbassó

Enciam, cogombre i pastanaga
Platan

Amanida russa (patata, pastanaga,              

mongeta, pèsols, maionesa) 

Daus de gall d'indi                                                                                                 
amb salsa i xampinyons

Kiwi

                                                                                           
Sopa de brou amb fideus

Llonça de Girona a la planxa  
Enciam, blat de moro i olives

Poma

Amanida de llegums (mongetes,  llentíes, 

tonyina, pastanaga, olives)

Fingers de peix        
Amanida variada 
Iogurt natural S/L

DINAR DE FI DE CURS                        
Amanida de pasta                                                

Pannini  s/l                                                                      
Xips                                                               

Gelat / Fruita

NO LACTOSA 

DILLUNS 

Crema de patata i pastanaga S/L
Escalopa de pollastre (insitu)

Enciam i pipes
Poma

Tirabuixons de pasta amb                   
salsa de tomàquet

Lluç al forn
Enciam i pastanaga

Pera

Amanida de fesols blancs (ou dur, pebrot 

vermell, blat de moro i olives)                                                                             

Salsitxes d'au
Enciam i cogombre
Iogurt natural S/L

Mongeta tendra i patata
Vedella estofada

amb bolets
Plàtan

                                                                                       
Amanida d'arròs                                                        

(blat de moro, pastanaga, olives i tonyina)

Truita francesa
Enciam, tomàquet amanit i soja

Meló

DILLUNS

Llentíes guisades                                                                 
(sofrgit de tomàquet, ceba i verduretes)

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

Taronja

Arròs tres delicies                                              
(pèsols, pastanaga, pernil dolç)                                                                                  

Hamburguesa de verdures                                                                
Enciam i tomàquet

Iogurt natural



MENU ESCOLES TERASSA  JUNY 2021

DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

21 DIMARTS 22DILLUNS

Arròs amb salsa de                         
tomàquet i remolatxa     

Truita de tonyina
Enciam, brots de soja i olives

Taronja

                                                                             
Crema d'hortalisses de temporada  

S/L (Carbassó, ceba, pastanaga)
Escalopa de llom s/g-s/l                                                                         
Enciam i brots de soja

Plàtan

Empedrat de tonyina (fesols blancs, tomàquet, 

blat de moro, tonyina)                                                                               

Bacallà al forn    
Amanida variada                                            

Pera

Coliflor i patata al vapor
Pollastre al forn                                                                 

Enciam, pastanaga i api
Síndria

Arròs amb salsa de tomàquet
Truita de carbassó

Enciam, cogombre i pastanaga
Platan

Amanida russa (patata, pastanaga,              

mongeta, pèsols, maionesa) 

Daus de gall d'indi                                                                                                 
amb salsa i xampinyons

Kiwi

                                                                                           
Sopa de brou amb fideus S/G
Llonça de Girona a la planxa  
Enciam, blat de moro i olives

Poma

Amanida de llegums (mongetes,  llentíes, 

tonyina, pastanaga, olives)

Fingers de peix               
Amanida variada 
Iogurt natural S/L

DINAR DE FI DE CURS                        
Amanida de pasta s/g - s/l                                                

Pannini s/g - s/l                                                              
Xips                                                               

Gelat / Fruita

NO GLUTEN, NO LACTOSA

DILLUNS 

Crema de patata i pastanaga S/L
Escalopa de pollastre  s/g-s/l                                 

Enciam i pipes
Poma

Tirabuixons de pasta S/G amb                   
salsa de tomàquet 

Lluç al forn
Enciam i pastanaga

Pera

Amanida de fesols blancs (ou dur, pebrot 

vermell, blat de moro i olives)                                                                             

Salsitxes d'au
Enciam i cogombre
Iogurt natural S/L

Mongeta tendra i patata
Vedella estofada

amb bolets
Plàtan

                                                                                       
Amanida d'arròs                                                        

(blat de moro, pastanaga, olives i tonyina)

Truita francesa
Enciam, tomàquet amanit i soja

Meló

DILLUNS

Llentíes guisades                                                                 
(sofrgit de tomàquet, ceba i verduretes)

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

Taronja

Arròs tres delicies                                              
(pèsols, pastanaga, pernil dolç)                                                                                      

Hamburguesa de verdures                                                                
Enciam i tomàquet

Iogurt natural



MENU ESCOLES TERASSA  JUNY 2021

DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

21 DIMARTS 22DILLUNS

Arròs amb salsa de                         
tomàquet i remolatxa     

Truita de tonyina
Enciam, brots de soja i olives

Taronja

                                                                             
Crema d'hortalisses de temporada 

S/LL (Carbassó, ceba, pastanaga)
Escalopa de llom s/l                                                                       

Enciam i brots de soja
Plàtan

Empedrat de tonyina (fesols blancs, tomàquet, 

blat de moro, tonyina)                                                                               

Bacallà al forn    
Amanida variada                                            

Pera

Coliflor i patata al vapor
Pollastre al forn                                                             

Enciam, pastanaga i api
Síndria

Arròs amb salsa de tomàquet
Truita de carbassó

Enciam, cogombre i pastanaga
Platan

Amanida russa (patata, pastanaga,              

mongeta, pèsols, maionesa) 

Daus de gall d'indi                                                                                                 
amb salsa i xampinyons

Kiwi

                                                                                           
Sopa de brou vegetal amb fideus

Llonça de Girona a la planxa  
Enciam, blat de moro i olives

Poma

Amanida de llegums (mongetes,  llentíes, 

tonyina, pastanaga, olives)

Fingers de peix               
Amanida variada 
Fruita del temps 

DINAR DE FI DE CURS                        
Amanida de pasta  s/l                                                

Pannini  s/l                                                              
Xips                                                                

Fruita

NO PLV (SI VEDELLA)

DILLUNS 

Crema de patata i pastanaga S/LL
Escalopa de pollastre s/l

Enciam i pipes
Poma

Tirabuixons de pasta amb                   
salsa de tomàquet

Lluç al forn
Enciam i pastanaga

Pera

Amanida de fesols blancs (ou dur, pebrot 

vermell, blat de moro i olives)                                                                             

Salsitxes d'au
Enciam i cogombre

Fruita del temps

Mongeta tendra i patata
Vedella estofada

amb bolets
Plàtan

                                                                                       
Amanida d'arròs                                                        

(blat de moro, pastanaga, olives i tonyina)

Truita francesa
Enciam, tomàquet amanit i soja

Meló

DILLUNS

Llentíes guisades                                                                 
(sofrgit de tomàquet, ceba i verduretes)

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

Taronja

Arròs tres delicies                                              
(pèsols, pastanaga, pernil dolç)                                                                                    

Hamburguesa de verdures                                                                
Enciam i tomàquet

Iogurt natural



MENU ESCOLES TERASSA  JUNY 2021

DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

21 DIMARTS 22DILLUNS

Arròs amb salsa de                         
tomàquet i remolatxa     

Truita de tonyina
Enciam, brots de soja i olives

Taronja

                                                                             
Crema d'hortalisses de temporada 

S/LL (Carbassó, ceba, pastanaga)
Escalopa de llom                                                                          

Enciam i brots de soja
Plàtan

Empedrat de tonyina (fesols blancs, tomàquet, 

blat de moro, tonyina)                                                                               

Bacallà al forn    
Amanida variada                                            

Pera

Coliflor i patata al vapor
Pollastre al forn                                                             

Enciam, pastanaga i api
Síndria

Arròs amb salsa de tomàquet
Truita de carbassó

Enciam, cogombre i pastanaga
Platan

Amanida russa (patata, pastanaga,              

mongeta, pèsols, maionesa) 

Daus de gall d'indi                                                                                                 
amb salsa i xampinyons

Kiwi

                                                                                           
Sopa de brou vegetal amb fideus

Llonça de Girona a la planxa  
Enciam, blat de moro i olives

Poma

Amanida de llegums (mongetes,  llentíes, 

tonyina, pastanaga, olives)

Fingers de peix                
Amanida variada 
Fruita del temps

DINAR DE FI DE CURS                        
Amanida de pasta  s/l                                                

Pannini  s/l                                                              
Xips                                                                

Fruita

NO PLV (NO VEDELLA)

DILLUNS 

Crema de patata i pastanaga S/LL
Escalopa de pollastre (insitu)

Enciam i pipes
Poma

Tirabuixons de pasta amb                   
salsa de tomàquet

Lluç al forn
Enciam i pastanaga

Pera

Amanida de fesols blancs (ou dur, pebrot 

vermell, blat de moro i olives)                                                                             

Salsitxes d'au
Enciam i cogombre

Fruita del temps

Mongeta tendra i patata
Gall dindi estofat

amb bolets
Plàtan

                                                                                       
Amanida d'arròs                                                        

(blat de moro, pastanaga, olives i tonyina)

Truita francesa
Enciam, tomàquet amanit i soja

Meló

DILLUNS

Llentíes guisades                                                                 
(sofrgit de tomàquet, ceba i verduretes)

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

Taronja

Arròs tres delicies                                              
(pèsols, pastanaga, pernil dolç)                                                                                  

Hamburguesa de verdures                                                                
Enciam i tomàquet

Iogurt natural



MENU ESCOLES TERASSA  JUNY 2021

DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

21 DIMARTS 22DILLUNS

                                                                                 
Arròs amb salsa de                                                                           

tomàquet i remolatxa     
Truita de tonyina

Enciam, brots de soja i olives
Taronja

                                                                             
Crema d'hortalisses de temporada                                    

(Carbassó, ceba, pastanaga)
Escalopa de llom                                                                          

Enciam i brots de soja
Plàtan

Empedrat de tonyina (fesols blancs, tomàquet, 

blat de moro, tonyina)                                                                               

Bacallà al forn    
Amanida variada                                            

Pera

Coliflor i patata al vapor
Pollastre al forn                                                                 

Enciam, pastanaga i api
Síndria

Arròs amb salsa de tomàquet
Truita de carbassó

Enciam, cogombre i pastanaga
Platan

Amanida russa (patata, pastanaga,              

mongeta, pèsols, maionesa) 

Daus de gall d'indi                                                                                                 
amb salsa i xampinyons

Kiwi

                                                                                           
Sopa de brou amb fideus

Llonça de Girona a la planxa  
Enciam, blat de moro i olives

Poma

Amanida de llegums (mongetes,  llentíes, 

tonyina, pastanaga, olives)

Fingers de peix                
Amanida variada 

Gelat

DINAR DE FI DE CURS                        
Amanida de pasta  s/fs                                                

Pannini  s/fs                                                              
Xips                                                                

Gelat /Fruita

NO FRUITS SECS

DILLUNS 

Crema de patata i pastanaga 
Escalopa de pollastre
Enciam i cogombre

Poma

                                                                  
Tirabuixons de pasta                                     

amb salsa de tomàquet
Lluç al forn

Enciam i pastanaga
Pera

Amanida de fesols blancs (ou dur, pebrot 

vermell, blat de moro i olives)                                                                             

Salsitxes d'au
Enciam i cogombre

Iogurt natural

Mongeta tendra i patata
Vedella estofada

amb bolets
Plàtan

                                                                                       
Amanida d'arròs                                                        

(blat de moro, pastanaga, olives i tonyina)

Truita francesa
Enciam, tomàquet amanit i soja

Meló

DILLUNS

Llentíes guisades                                                                 
(sofrgit de tomàquet, ceba i verduretes)

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

Taronja

Arròs tres delicies                                              
(pèsols, pastanaga, pernil dolç)                                                                                              

Hamburguesa de verdures                                                                
Enciam i tomàquet

Iogurt natural



MENU ESCOLES TERASSA  JUNY 2021

DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

21 DIMARTS 22DILLUNS

Arròs amb salsa de                         
tomàquet i remolatxa     

Filet de lluç al forn
Enciam, brots de soja i olives

Taronja

                                                                             
Crema d'hortalisses de temporada 

S/LL (Carbassó, ceba, pastanaga)
Escalopa de llom (s/ou)                                                                          
Enciam i brots de soja

Plàtan

Empedrat de tonyina (fesols blancs, tomàquet, 

blat de moro, tonyina)                                                                               

Bacallà al forn    
Amanida variada                                            

Pera

Coliflor i patata al vapor
Pollastre al forn                                                         

Enciam, pastanaga i api
Síndria

Arròs amb salsa de tomàquet
Filet de gallineta al forn

Enciam, cogombre i pastanaga
Platan

Amanida russa (patata, pastanaga,              

mongeta, pèsols,(s/ maionesa) 

Daus de gall d'indi                                                                                                 
amb salsa i xampinyons

Kiwi

                                                                                           
Sopa de brou vegetal amb fideus 

(s/ou)
Llonça de Girona a la planxa  
Enciam, blat de moro i olives

Poma

Amanida de llegums (mongetes,  llentíes, 

tonyina, pastanaga, olives)

Fingers de peix                 
Amanida variada 
Fruita del temps

DINAR DE FI DE CURS                        
Amanida de pasta  s/l - s/ou                                               

Pannini  s/l - s/ou                                                              
Xips                                                                

Fruita

NO PLV (SI VEDELLA), OU

DILLUNS 

Crema de patata i pastanaga S/LL
Escalopa de pollastre (insitu)(s/ou)

Enciam i pipes
Poma

Tirabuixons S/OU de pasta amb                   
salsa de tomàquet

Lluç al forn
Enciam i pastanaga

Pera

Amanida de fesols blancs (pebrot vermell, 

blat de moro i olives)                                                                             

Salsitxes d'au
Enciam i cogombre

Fruita del temps

Mongeta tendra i patata
Vedella estofada

amb bolets
Plàtan

                                                                                       
Amanida d'arròs                                                        

(blat de moro, pastanaga, olives i tonyina)

Truita francesa
Enciam, tomàquet amanit i soja

Meló

DILLUNS

Llentíes guisades                                                                 
(sofrgit de tomàquet, ceba i verduretes)

Lluç a la planxa
Enciam, olives i blat de moro

Taronja

Arròs tres delicies                                              
(pèsols, pastanaga, pernil dolç)                                                                                         

Hamburguesa de verdures                                                                
Enciam i tomàquet

Iogurt natural



MENU ESCOLES TERASSA  JUNY 2021

DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

21 DIMARTS 22DILLUNS

Arròs amb salsa de                         
tomàquet i remolatxa     

Truita de tonyina
Enciam, brots de soja i olives

Taronja

                                                                             
Crema d'hortalisses de temporada  

S/LL (Carbassó, ceba, pastanaga)
Escalopa de llom                                                                          

Enciam i brots de soja
Plàtan

Empedrat de tonyina (fesols blancs, tomàquet, 

blat de moro, tonyina)                                                                               

Bacallà al forn    
Amanida variada                                            

Pera

Coliflor i patata al vapor
Pollastre al forn                                                              

Enciam, pastanaga i api
Síndria

Arròs amb salsa de tomàquet
Truita de carbassó

Enciam, cogombre i pastanaga
Platan

Amanida russa (patata, pastanaga,              

mongeta, pèsols, maionesa) 

Daus de gall d'indi                                                                                                 
amb salsa i xampinyons

Kiwi

                                                                                           
Sopa de brou vegetal amb fideus S/G

Llonça de Girona a la planxa  
Enciam, blat de moro i olives

Poma

Amanida de llegums (mongetes,  llentíes, 

tonyina, pastanaga, olives)

Fingers de peix                
Amanida variada 
Fruita del temps

DINAR DE FI DE CURS                        
Amanida de pasta s/g - s/l                                                

Pannini s/g - s/l                                                              
Xips                                                                

Fruita

NO GLUTEN, PLV

DILLUNS 

Crema de patata i pastanaga S/LL
Escalopa de pollastre (insitu)(a/farina 

de blat de moro)                                  
Enciam i pipes

Poma

Tirabuixons de pasta S/G amb                   
salsa de tomàquet 

Lluç al forn
Enciam i pastanaga

Pera

Amanida de fesols blancs (ou dur, pebrot 

vermell, blat de moro i olives)                                                                             

Salsitxes d'au
Enciam i cogombre

Fruita del temps 

Mongeta tendra i patata
Gall dindi estofat

amb bolets
Plàtan

                                                                                       
Amanida d'arròs                                                        

(blat de moro, pastanaga, olives i tonyina)

Truita francesa
Enciam, tomàquet amanit i soja

Meló

DILLUNS

Llentíes guisades                                                                 
(sofrgit de tomàquet, ceba i verduretes)

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

Taronja

Arròs tres delicies                                              
(pèsols, pastanaga, pernil dolç)                                                                                        

Hamburguesa de verdures                                                                
Enciam i tomàquet

Iogurt natural



MENU ESCOLES TERASSA  JUNY 2021

DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

21 DIMARTS 22DILLUNS

                                                                                 
Arròs amb salsa de                                                                           

tomàquet i remolatxa     
Truita de tonyina

Enciam, brots de soja i olives
Iogurt natural

                                                                             
Crema d'hortalisses de temporada                                    

(Carbassó, ceba, pastanaga)
Escalopa de llom                                                                          

Enciam i brots de soja
Iogurt natural

Empedrat de tonyina                                          
(fesols blancs, tomàquet, blat de moro, tonyina)                                                                               

Bacallà al forn    
Amanida variada                                            

Iogurt natural

Coliflor i patata al vapor
Pollastre al forn                                                                

Enciam, pastanaga i api
Iogurt natural

Arròs amb salsa de tomàquet
Truita de carbassó

Enciam, cogombre i pastanaga
Iogurt natural

Amanida russa (patata, pastanaga,                               

mongeta, pèsols, maionesa) 

Daus de gall d'indi                                                                                                 
amb salsa i xampinyons

Iogurt natural

                                                                                           
Sopa de brou de pollastre amb fideus

Llonça de Girona a la planxa  
Enciam, blat de moro i olives

Iogurt natural

Amanida de llegums (mongetes,  llentíes, 

tonyina, pastanaga, olives)

Filet de lluç arrebossat             
Amanida variada 

Gelat

DINAR DE FI DE CURS                        
Amanida de pasta                                                

Pizza mixta                                         
Xips                                                  
Gelat 

NO VEDELLA, FRUITA

DILLUNS 

Crema de patata i pastanaga 
Escalopa de pollastre

Enciam i pipes
Iogurt natural

                                                                  
Tirabuixons de pasta                                     

amb salsa de tomàquet
Lluç al forn

Enciam i pastanaga
Iogurt natural

Amanida de fesols blancs (ou dur, pebrot 

vermell, blat de moro i olives)                                                                             

Salsitxes d'au
Enciam i cogombre

Iogurt natural

Mongeta tendra i patata
Gall dindi estofat

amb bolets
Iogurt natural

                                                                                       
Amanida d'arròs                                                        

(blat de moro, pastanaga, olives i tonyina)

Truita francesa
Enciam, tomàquet amanit i soja

Iogurt natural

DILLUNS

Llentíes guisades                                                                 
(sofrgit de tomàquet, ceba i verduretes)

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

Iogurt natural

Arròs tres delicies                                              
(pèsols, pastanaga, pernil dolç)                                                                                     

Hamburguesa de verdures                                                                
Enciam i tomàquet

Iogurt natural



MENU ESCOLES TERASSA  JUNY 2021

DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

21 DIMARTS 22DILLUNS

                                                                                 
Arròs amb oli i orenga

Truita francesa
Enciam, brots de soja i olives

Taronja

                                                                             
Crema d'hortalisses de temporada                                    

(Carbassó, ceba, pastanaga) S/LL
Llom a la planxa                                                                           

Enciam i brots de soja
Plàtan

Empedrat de tonyina (fesols blancs, tomàquet, 

blat de moro, tonyina)                                                                               

Bacallà al forn    
Amanida variada                                            

Pera

Coliflor i patata al vapor
Pollastre al forn                                                            

Enciam, pastanaga i api
Síndria

Arròs amb oli i orenga
Truita francesa

Enciam, cogombre i pastanaga
Platan

Amanida russa (patata, pastanaga,              

mongeta, pèsols,(s/ maionesa) 

Daus de gall d'indi                                                                                                 
amb salsa i xampinyons

Kiwi

                                                                                           
Sopa de brou amb fideus

Llonça de Girona a la planxa  
Enciam, blat de moro i olives

Poma

Amanida de llegums (mongetes,  llentíes, 

tonyina, pastanaga, olives)

Lluç al forn                 
Amanida variada 
Iogurt desnatat

DINAR DE FI DE CURS                        
Amanida de pasta                                                

Pizza mixta                                         
Xips                                                   

Fruita

HIPOCALÒRICA

DILLUNS 

Crema de patata i pastanaga S/LL 
Bistec de pollastre a la planxa

Enciam i pipes
Poma

                                                                  
Tirabuixons de pasta amb orenga

Lluç al forn
Enciam i pastanaga

Pera

Amanida de fesols blancs (ou dur, pebrot 

vermell, blat de moro i olives)                                                                             

Salsitxes d'au
Enciam i cogombre

Iogurt desnatat

Mongeta tendra i patata
Daus de vedella en el                                         

seu suc i bolets
Plàtan

                                                                                       
Amanida d'arròs                                                        

(blat de moro, pastanaga, olives i tonyina)

Truita francesa
Enciam, tomàquet amanit i soja

Meló

DILLUNS

Llentíes guisades amb verdures                                                             
Truita francesa

Enciam, olives i blat de moro
Taronja

Arròs tres delicies                                              
(pèsols, pastanaga, pernil dolç)                                                                                                        

Hamburguesa de verdures                                                                
Enciam i tomàquet

Iogurt natural



MENU ESCOLES TERASSA  JUNY 2021

DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

21 DIMARTS 22DILLUNS

                                                                                 
Arròs amb salsa de                                                                           

tomàquet i remolatxa     
Truita de tonyina

Enciam, brots de soja i olives
Taronja

                                                                             
Crema d'hortalisses de temporada                                    

(Carbassó, ceba, pastanaga)
Escalopa de llom (insitu)                                                                         

Varietat d'enciams
Plàtan

Amanida de pasta (pasta, tomàquet, blat de 

moro, tonyina)                                                                               

Bacallà al forn    
Amanida variada                                            

Pera

Coliflor i patata al vapor
Pollastre al forn                                                              

Enciam, pastanaga i api
Síndria

Arròs amb salsa de tomàquet
Truita de carbassó

Enciam, cogombre i pastanaga
Platan

Amanida russa (patata, pastanaga,              

mongeta, (s/pèsols), maionesa) 

Daus de gall d'indi                                                                                                 
amb salsa i xampinyons

Kiwi

                                                                                           
Sopa de brou amb fideus

Llonça de Girona a la planxa  
Enciam, blat de moro i olives

Poma

Amanida de pasta                                       
(mongetes,  llentíes, tonyina, pastanaga, olives)

Fingers de peix             
Amanida variada 

Gelat

DINAR DE FI DE CURS                        
Amanida de pasta                                                

Pizza mixta                                         
Xips                                                   

Gelat / Fruita

NO LLEGUMS

DILLUNS 

Crema de patata i pastanaga 
Escalopa de pollastre (in situ)

Enciam i pipes
Poma

                                                                  
Tirabuixons de pasta                                     

amb salsa de tomàquet
Lluç al forn

Enciam i pastanaga
Pera

Amanida de patates                                            
(ou dur, pebrot vermell, blat de moro i olives)                                                                             

Gall dindi a la planxa 
Enciam i cogombre

Iogurt natural

Mongeta tendra i patata
Vedella estofada

amb bolets
Plàtan

                                                                                       
Amanida d'arròs                                                        

(blat de moro, pastanaga, olives i tonyina)

Truita francesa
Enciam, tomàquet amanit i soja

Meló

DILLUNS

Patates guisades                                                                 
(sofrgit de tomàquet, ceba i verduretes)

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

Taronja

Arròs tres delicies                                              
(pèsols, pastanaga, pernil dolç)                                                                                        

Hamburguesa de verdures                                                                
Enciam i tomàquet

Iogurt natural



MENU ESCOLES TERASSA  JUNY 2021

DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

21 DIMARTS 22DILLUNS

                                                                                 
Arròs amb salsa de                                                                           

tomàquet i remolatxa     
Filet de lluç a forn

Enciam i olives
Taronja

                                                                             
Crema d'hortalisses de temporada                                    

(Carbassó, ceba, pastanaga)
Escalopa de llom (s/ou)                                                                         

Varietat d'enciams
Plàtan

Amanida de pasta (s/ou) (tomàquet, blat de 

moro, tonyina)                                                                               

Bacallà al forn    
Amanida variada                                            

Pera

Coliflor i patata al vapor
Bistec de pollastre a la planxa                                                                

Enciam, pastanaga i api
Síndria

Arròs amb salsa de tomàquet
Filet de gallineta al forn

Enciam, cogombre i pastanaga
Platan

Amanida russa (patata, pastanaga,              

mongeta, (s/pèsols), (s/maionesa) 

Daus de gall d'indi                                                                                                 
amb salsa i xampinyons

Kiwi

                                                                                           
Sopa de brou amb fideus (s/ou)

Llonça de Girona a la planxa  
Enciam, blat de moro i olives

Poma

Amanida de pasta (s/ou)                            
( tonyina, pastanaga, olives)

Lluç al forn                 
Amanida variada 

Gelat

DINAR DE FI DE CURS                        
Amanida de pasta s/ou                                               

Pannini s/ ou                                               
Xips                                                   

Gelat /Fruita

NO LLEGUMS, OU

DILLUNS 

Crema de patata i pastanaga 
Escalopa de pollastre (in situ)

Enciam i pipes
Poma

                                                                  
Tirabuixons de pasta S/OU                                     

amb salsa de tomàquet
Lluç al forn

Enciam i pastanaga
Pera

Amanida de patata                                              
(patata, pebrot vermell, blat de moro i olives)                                                                             

Gall dindi a la planxa 
Enciam i cogombre

Iogurt natural

Mongeta tendra i patata
Vedella estofada

amb bolets
Plàtan

                                                                                       
Amanida d'arròs                                                        

(blat de moro, pastanaga, olives i tonyina)

Truita francesa
Enciam, tomàquet amanit i soja

Meló

DILLUNS

Patates guisades                                                                 
(sofrgit de tomàquet, ceba i verduretes)

Lluç a la planxa
Enciam, olives i blat de moro

Taronja

Arròs tres delicies                                              
(pèsols, pastanaga, pernil dolç)                                                                                         

Hamburguesa de verdures                                                                
Enciam i tomàquet

Iogurt natural



MENU ESCOLES TERASSA  JUNY 2021

DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

21 DIMARTS 22

* NO síndria, meló i kiwi.

** Brots de Judia Mungo

DILLUNS

                                                                                 
Arròs amb salsa de                                                                           

tomàquet i remolatxa     
Truita de tonyina

Enciam, brots de soja** i olives
Taronja

                                                                             
Crema d'hortalisses de temporada                                    

(Carbassó, ceba, pastanaga)
Escalopa de llom (insitu)                                                                        

Varietat d'enciams
Plàtan

Empedrat de tonyina (fesols blancs, tomàquet, 

blat de moro, tonyina)                                                                               

Bacallà al forn    
Amanida variada                                            

Pera

Coliflor i patata al vapor
Pollastre al forn                                                              

Enciam, pastanaga i api
Síndria

Arròs amb salsa de tomàquet
Truita de carbassó

Enciam, cogombre i pastanaga
Platan

Amanida russa (patata, pastanaga,              

mongeta, pèsols, maionesa) 

Daus de gall d'indi                                                                                                 
amb salsa i xampinyons

Pera

                                                                                           
Sopa de brou amb fideus

Llonça de Girona a la planxa  
Enciam, blat de moro i olives

Poma

Amanida de llegums (mongetes , llenties, 

tonyina, pastanaga, olives)

Lluç al forn                 
Amanida variada 

Gelat (de gel)

DINAR DE FI DE CURS                        
Amanida de pasta                                                

Pannini                                                                
Xips                                                   
Gelat

NO SOJA, FS, SÍNDRIA, MELÓ, 
KIWI

DILLUNS 

Crema de patata i pastanaga 
Escalopa de pollastre (insitu)

Enciam i cogombre
Poma

                                                                  
Tirabuixons de pasta                                     

amb salsa de tomàquet
Lluç al forn

Enciam i pastanaga
Pera

Amanida de fesols blancs (ou dur, pebrot 

vermell, blat de moro i olives)                                                                             

Gall dindi a la planxa 
Enciam i cogombre

Iogurt natural

Mongeta tendra i patata
Vedella estofada

amb bolets
Plàtan

                                                                                       
Amanida d'arròs                                                        

(blat de moro, pastanaga, olives i tonyina)

Truita francesa
Enciam, tomàquet amanit i soja

Fruita del temps*

DILLUNS

Llentíes guisades                                                                 
(sofrgit de tomàquet, ceba i verduretes)

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

Taronja

Arròs tres delicies                                              
(pèsols, pastanaga, pernil dolç)                                                                                     

Hamburguesa de verdures                                                                
Enciam i tomàquet

Iogurt natural



MENU ESCOLES TERASSA  JUNY 2021

DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

21 DIMARTS 22DILLUNS

                                                                                 
Arròs amb salsa de                                                                           

tomàquet i remolatxa     
Truita francesa
Enciam i olives

Taronja

                                                                             
Crema d'hortalisses de temporada                                    

(Carbassó, ceba, pastanaga)
Escalopa de llom (insitu)                                                                          

Varietat d'enciams
Plàtan

Amanida de pasta ( tomàquet, blat de moro, olives)                                                                               

Truita francesa    
Amanida variada                                            

Pera

Coliflor i patata al vapor
Pollastre al forn                                                                 

Enciam, pastanaga i api
Síndria

Arròs amb salsa de tomàquet
Truita de carbassó

Enciam, cogombre i pastanaga
Platan

Amanida russa (patata, pastanaga,              

mongeta, (s/pèsols), maionesa) 

Daus de gall d'indi                                                                                                 
amb salsa i xampinyons

Kiwi

                                                                                           
Sopa de brou amb fideus

Llonça de Girona a la planxa  
Enciam, blat de moro i olives

Poma

Amanida de pasta (tomàquet, pastanaga, olives)

Fingers de pollastre                
Amanida variada 

Gelat 

DINAR DE FI DE CURS                        
Amanida de pasta                                                

Pannini                                                       
Xips                                                   

Gelat / Fruita

NO LLEGUMS, FS, PEIX, 
MARISC

DILLUNS 

Crema de patata i pastanaga 
Escalopa de pollastre (in situ)

Enciam i cogombre
Poma

                                                                  
Tirabuixons de pasta                                     

amb salsa de tomàquet
Llom a la planxa

Enciam i pastanaga
Pera

Amanida de patata                                                     
(ou dur, pebrot vermell, blat de moro i olives)                                                                             

Gall dindi a la planxa 
Enciam i cogombre

Iogurt natural

Mongeta tendra i patata
Vedella estofada

amb bolets
Plàtan

                                                                                       
Amanida d'arròs                                                        

(blat de moro, pastanaga, olives i tonyina)

Truita francesa
Enciam, tomàquet amanit i soja

Meló

DILLUNS

Patates guisades                                                                 
(sofrgit de tomàquet, ceba i verduretes)

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

Taronja

Arròs tres delicies                                              
(pèsols, pastanaga, pernil dolç)                                                                                      

Hamburguesa de verdures                                                                
Enciam i tomàquet

Iogurt natural



MENU ESCOLES TERASSA  JUNY 2021

DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

21 DIMARTS 22DILLUNS

                                                                                 
Arròs amb salsa de                                                                           

tomàquet i remolatxa     
Truita de tonyina

Enciam, brots de soja i olives
Taronja

                                                                             
Crema d'hortalisses de temporada                                    

(Carbassó, ceba, pastanaga)
Escalopa de llom                                                                          

Enciam i brots de soja
Plàtan

Empedrat de tonyina (fesols blancs, tomàquet, 

blat de moro, tonyina)                                                                               

Bacallà al forn    
Amanida variada                                            

Pera

Coliflor i patata al vapor
Pollastre al forn                                                               

Enciam, pastanaga i api
Síndria

Arròs amb salsa de tomàquet
Truita de carbassó

Enciam, cogombre i pastanaga
Platan

Amanida russa (patata, pastanaga,              

mongeta, pèsols, maionesa) 

Daus de gall d'indi                                                                                                 
amb salsa i xampinyons

Kiwi

                                                                                           
Sopa de brou amb fideus

Llonça de Girona a la planxa  
Enciam, blat de moro i olives

Poma

Amanida de llegums (mongetes,  llentíes, 

tonyina, pastanaga, olives)

Fingers de peix                 
Amanida variada 

Gelat

DINAR DE FI DE CURS                        
Amanida de pasta                                                

Pizza mixta                                         
Xips                                                   

Gelat / Fruita

SENSE MARISC

DILLUNS 

Crema de patata i pastanaga 
Escalopa de pollastre

Enciam i pipes
Poma

                                                                  
Tirabuixons de pasta                                     

amb salsa de tomàquet
Lluç al forn

Enciam i pastanaga
Pera

Amanida de fesols blancs                                        
(ou dur, pebrot vermell, blat de moro i olives)                                                                             

Salsitxes d'au
Enciam i cogombre

Iogurt natural

Mongeta tendra i patata
Vedella estofada

amb bolets
Plàtan

                                                                                       
Amanida d'arròs                                                        

(blat de moro, pastanaga, olives i tonyina)

Truita francesa
Enciam, tomàquet amanit i soja

Meló

DILLUNS

Llentíes guisades                                                                 
(sofrgit de tomàquet, ceba i verduretes)

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

Taronja

Arròs tres delicies                                              
(pèsols, pastanaga, pernil dolç)                                                                                 

Hamburguesa de verdures                                                                
Enciam i tomàquet

Iogurt natural



MENU ESCOLES TERASSA  JUNY 2021

DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

21 DIMARTS 22

** Brots de Judia Mungo

DILLUNS

                                                                                 
Arròs amb salsa de                                                                           

tomàquet i remolatxa     
Truita de tonyina
Enciam i olives

Taronja

                                                                             
Crema d'hortalisses de temporada                                    

(Carbassó, ceba, pastanaga)
Escalopa de llom  (insitu)                                                                        

Varietat d'enciams
Plàtan

Empedrat de tonyina (fesols blancs, tomàquet, 

blat de moro, tonyina)                                                                               

Bacallà al forn    
Amanida variada                                            

Pera

Coliflor i patata al vapor
Llom a la planxa                                                               

Enciam, pastanaga i api
Síndria

Arròs amb salsa de tomàquet
Truita de carbassó

Enciam, cogombre i pastanaga
Platan

Amanida russa (patata, pastanaga,              

mongeta, pèsols, maionesa) 

Daus de gall d'indi                                                                                                 
amb salsa i xampinyons

Kiwi

                                                                                           
Sopa de brou vegetal amb fideus

Llonça de Girona a la planxa  
Enciam, blat de moro i olives

Poma

Amanida de llegums (mongetes,  llentíes, 

tonyina, pastanaga, olives)

Lluç al forn                  
Amanida variada 

Gelat (de gel)

DINAR DE FI DE CURS                        
Amanida de pasta                                                

Pannini                                                                       
Xips                                                   

Gelat / Fruita

NO SOJA, POLLASTRE

DILLUNS 

Crema de patata i pastanaga 
Escalopa de porc

Enciam i pipes
Poma

                                                                  
Tirabuixons de pasta                                     

amb salsa de tomàquet
Lluç al forn

Enciam i pastanaga
Pera

Amanida de fesols blancs (ou dur, pebrot 

vermell, blat de moro i olives)                                                                             

Gall dindi a la planxa 
Enciam i cogombre

Iogurt natural

Mongeta tendra i patata
Vedella estofada

amb bolets
Plàtan

                                                                                       
Amanida d'arròs                                                        

(blat de moro, pastanaga, olives i tonyina)

Truita francesa
Enciam, tomàquet amanit

Meló

DILLUNS

Llentíes guisades                                                                 
(sofrgit de tomàquet, ceba i verduretes)

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

Taronja

Arròs tres delicies                                              
(pèsols, pastanaga, pernil dolç)                                                                                   

Hamburguesa de verdures                                                                
Enciam i tomàquet

Iogurt natural



MENU ESCOLES TERASSA  JUNY 2021

DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

21 DIMARTS 22DILLUNS

                                                                                 
Arròs amb salsa de                                                                           

tomàquet i remolatxa     
Truita de tonyina

Enciam, brots de soja i olives
Taronja

                                                                             
Crema d'hortalisses de temporada                                    

(Carbassó, ceba, pastanaga)
Escalopa de llom                                                                          

Enciam i brots de soja
Plàtan

Empedrat de tonyina (fesols blancs, tomàquet, 

blat de moro, tonyina)                                                                               

Bacallà al forn    
Amanida variada                                            

Pera

Coliflor i patata al vapor
Pollastre al forn                                                            

Enciam, pastanaga i api
Síndria

Arròs amb salsa de tomàquet
Truita de carbassó

Enciam, cogombre i pastanaga
Platan

Amanida russa (patata, pastanaga,              

mongeta, pèsols, maionesa) 

Daus de gall d'indi                                                                                                 
amb salsa i xampinyons

Kiwi

                                                                                           
Sopa de brou amb fideus

Llonça de Girona a la planxa  
Enciam, blat de moro i olives

Poma

Amanida de llegums (mongetes,  llentíes, 

tonyina, pastanaga, olives)

Fingers de peix                
Amanida variada 

Gelat 

DINAR DE FI DE CURS                        
Amanida de pasta                                                

Pizza mixta                                         
Xips                                                   

Gelat / Fruita

NO CUSTACIS

DILLUNS 

Crema de patata i pastanaga 
Escalopa de pollastre

Enciam i pipes
Poma

                                                                  
Tirabuixons de pasta                                     

amb salsa de tomàquet
Lluç al forn

Enciam i pastanaga
Pera

Amanida de fesols blancs (ou dur, pebrot 

vermell, blat de moro i olives)                                                                             

Salsitxes d'au
Enciam i cogombre

Iogurt natural

Mongeta tendra i patata
Vedella estofada

amb bolets
Plàtan

                                                                                       
Amanida d'arròs                                                        

(blat de moro, pastanaga, olives i tonyina)

Truita francesa
Enciam, tomàquet amanit i soja

Meló

DILLUNS

Llentíes guisades                                                                 
(sofrgit de tomàquet, ceba i verduretes)

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

Taronja

Arròs tres delicies                                              
(pèsols, pastanaga, pernil dolç)                                                                                       

Hamburguesa de verdures                                                                
Enciam i tomàquet

Iogurt natural



MENU ESCOLES TERASSA  JUNY 2021

DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

21 DIMARTS 22DILLUNS

                                                                                 
Arròs amb salsa de                                                                           

tomàquet i remolatxa     
Truita de tonyina

Enciam, brots de soja i olives
Taronja

                                                                             
Crema d'hortalisses de temporada                                    

(Carbassó, ceba, pastanaga)
Escalopa de llom (insitu)                                                                         

Enciam i brots de soja
Plàtan

Empedrat de tonyina (fesols blancs, tomàquet, 

blat de moro, tonyina)                                                                               

Bacallà al forn    
Amanida variada                                            

Pera

Coliflor i patata al vapor
Pollastre al forn                                                                 

Enciam, pastanaga i api
Síndria

Arròs amb salsa de tomàquet
Truita de carbassó

Enciam, cogombre i pastanaga
Platan

Amanida russa (patata, pastanaga,              

mongeta, pèsols, maionesa) 

Daus de gall d'indi                                                                                                 
amb salsa i xampinyons

Kiwi

                                                                                           
Sopa de brou amb fideus

Llonça de Girona a la planxa  
Enciam, blat de moro i olives

Poma

Amanida de llegums (mongetes,  llentíes, 

tonyina, pastanaga, olives)

Fingers de peix         
Amanida variada 

Gelat

DINAR DE FI DE CURS                        
Amanida de pasta                                                

Pizza mixta                                         
Xips                                                   

Gelat / Fruita

NO CIGRONS

DILLUNS 

Crema de patata i pastanaga 
Escalopa de pollastre (in situ)

Enciam i pipes
Poma

                                                                  
Tirabuixons de pasta                                     

amb salsa de tomàquet
Lluç al forn

Enciam i pastanaga
Pera

Amanida de fesols blancs (ou dur, pebrot 

vermell, blat de moro i olives)                                                                             

Gall dindi a la planxa
Enciam i cogombre

Iogurt natural

Mongeta tendra i patata
Vedella estofada

amb bolets
Plàtan

                                                                                       
Amanida d'arròs                                                        

(blat de moro, pastanaga, olives i tonyina)

Truita francesa
Enciam, tomàquet amanit i soja

Meló

DILLUNS

Llentíes guisades                                                                 
(sofrgit de tomàquet, ceba i verduretes)

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

Taronja

Arròs tres delicies                                              
(pèsols, pastanaga, pernil dolç)                                                                                   

Hamburguesa de verdures                                                                
Enciam i tomàquet

Iogurt natural



MENU ESCOLES TERASSA  JUNY 2021

DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4

7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11

14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

21 DIMARTS 22DILLUNS

                                                                                 
Arròs amb salsa de                                                                           

tomàquet i remolatxa     
Truita de tonyina

Enciam, brots de soja i olives
Taronja

                                                                             
Crema d'hortalisses de temporada                                    

(Carbassó, ceba, pastanaga)
Escalopa de llom                                                                          

Enciam i brots de soja
Plàtan

Empedrat de tonyina (fesols blancs, tomàquet, 

blat de moro, tonyina)                                                                               

Bacallà al forn    
Amanida variada                                            

Pera

Coliflor i patata al vapor
Llom a la planxa                                                            

Enciam, pastanaga i api
Síndria

Arròs amb salsa de tomàquet
Truita de carbassó

Enciam, cogombre i pastanaga
Platan

Amanida russa (patata, pastanaga,              

mongeta, pèsols, maionesa) 

Daus de vedella                                                                                                 
amb salsa i xampinyons

Kiwi

                                                                                           
Sopa de brou amb fideus

Llonça de Girona a la planxa  
Enciam, blat de moro i olives

Poma

Amanida de llegums (mongetes,  llentíes, 

tonyina, pastanaga, olives)

Fingers de peix             
Amanida variada 

Gelat

DINAR DE FI DE CURS                        
Amanida de pasta                                                

Pizza mixta                                         
Xips                                                   

Gelat / Fruita

NO POLLASTRE, 
AUS DE CORRAL

DILLUNS 

Crema de patata i pastanaga 
Escalopa de porc

Enciam i pipes
Poma

                                                                  
Tirabuixons de pasta                                     

amb salsa de tomàquet
Lluç al forn

Enciam i pastanaga
Pera

Amanida de fesols blancs (ou dur, pebrot 

vermell, blat de moro i olives)                                                                             

Salsitxes de porc
Enciam i cogombre

Iogurt natural

Mongeta tendra i patata
Vedella estofada

amb bolets
Plàtan

                                                                                       
Amanida d'arròs                                                        

(blat de moro, pastanaga, olives i tonyina)

Truita francesa
Enciam, tomàquet amanit i soja

Meló

DILLUNS

Llentíes guisades                                                                 
(sofrgit de tomàquet, ceba i verduretes)

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

Taronja

Arròs tres delicies                                              
(pèsols, pastanaga, pernil dolç)                                                                                     

Hamburguesa de verdures                                                                
Enciam i tomàquet

Iogurt natural


