PEIXOS MAIG

FRUITES I VERDURES
MAIG
FRUITES
•
•
•
•
•
•
•
•

Albercoc
Maduixot
Pera Conference
Plàtan
Poma Golden
Poma Vermella
Taronja
Síndria ratllada

VERDURES i HORTALISSES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albergínia
Bleda
Bròquil
Carbassó
Carxofa
Col llisa
Coliflor
Espinacs
Mongeta Helda
Pastanaga
Porro

Menú
1

Sopa de pollastre amb pasta

Botifarra al forn amb
amanida d’enciams i tomàquet
Macarrons a la napolitana 7
(tomàquet, ceba i all)

Guisat de mongetes

8

Tall rodó de vedella rostida al
Truita de carbassó amb
amanida d’enciams, pastanaga forn amb amanida d’enciams,
cogombre i tomàquet
i olives
Verdura de primavera 15
Espirals al pesto de bledes 14
amb patata
Truita de ceba caramel·litzada
Estofat de gall dindi amb
amb amanida d’enciams,
cuscús amb amanida d’enciams
pastanaga i olives
21

Pica pica

Amanida de pasta amb 3
Guisat de cigrons amb 4
tonyina
verdures
Ales de pollastre rostides al
Peix de mercat amb
forn amb tomàquet, ceba i
Guisat de llenties amb arròs
amanida d’enciams
all amb patates
Verdura de primavera 9
Crema de verdures de 10
Arròs a la cassola amb 11
amb patata
primavera
verdures
Bacallà a la llauna amb
Hamburguesa de conill amb
Peix de mercat amb
amanida d’enciams, pastanaga amanida d’enciams, pastanaga
amanida d’enciams
i llavors
i germinats
Amanida caprese
16
17
18
Arròs tres delícies
(tomàquet i formatge fresc amb oli Crema de llenties vermelles
Verdura de primavera
amb patata

2

(mongeta, pastanaga i truita)

d’alfàbrega)

Guisat de cigrons

Lasanya de carn gratinada al
forn

22

Peix de mercat amb amanida
d’enciams

(olives, patates, ganxets, formatge)

Iogurt sense sucre

• Tots els plats estan
elaborats pels cuiners del
centre a partir
d’ingredients frescos, de
temporada i de proximitat.
• El peix es cuina amb la
tècnica culinària adient per
cada tipus. La guarnició és
amanida pels fregits i
patata panadera amb
verdura pels cuinats al
forn.
• Tots els àpats sempre
s’acompanyen amb pa
integral de farina
ecològica.
• Aquests menús estan
subjectes a variacions per
no disponibilitat en el
mercat d’algun producte de
temporada.

Pizza amb amanida d’enciams,
trinaranjus i gelat

Fruita del temps

• Tots els ingredients del
menú marcats en verd
són ecològics.

Fruita del temps

Fruita del temps

Fruita del temps

• Els menús estan revisats per
en David Caballé, per l’Eduard
Rufà Bonache dietistanutricionista membre del
CoDiNuCat nº CAT000272. i la
dietista Mireia Oriol i Noguera

