MENÚ CASAL ESTIU NOU PATUFET
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Setmana 1

Mongeta verda amb patata

Fideuà

Amanida patata amb tonyina

Paella d'arròs i verdures

Ensalada de pasta

25/6 - 1/7

Nuggets de pollastre amb enciam i
pastanaga ratllada
Fruita

Escalopins milanesa amb
patates al forn
Natilles

Salsitxes amb tomàquet amb arrós
blanc
Fruita

Pernilets de pollastre al forn amb
enciam i tomàquet verd
Fruita

Filet de luç planxa amb patata
panadera al forn
Iogurt Sabors

Setmana 2
2/7 -8/7

Macarrones con salsa de tomate y
queso rallado
Botifarra de porc amb mongetes
saltades

Amanida d'arròs

Mongeta verda amb patata

Pasta a la carbonara

Cigrons saltats amb salsa tomàquet

Truita de patata i ceba amb
enciam i tomàquet verd

Pit de pollastre arrebossat amb
enciam i blat de moro

Mandonguilles Jardinera amb
patatetes a daus

Hamburguesa de vedella a la planxa
amb ceba confitada

Fruita

Iogurt Sabors

Fruita

Fruita

Flam

Setmana 3

Pizza de jamón y queso

Ensalada de espirales

Arroz con tomate

Pasta amb salsitxes

Mongeta verda amb patata

9/7 - 15/7

Estofat de vedella jardinera amb
patatetes a daus
Fruita

Salsitxes al forn amb patata
panadera al forn
Natilles

Filet de lluç al forn amb enciam i
pastanaga ratllada
Fruita

Llom adobat a la planxa amb
pastanaga i blat de moro
Fruita

Croquetes de pernil amb pastanaga i
tomàquet
Iogurt Sabors

Setmana 4

Espirales a la bolognesa

Amanida d'arròs

Pèsols amb patata saltats amb pernil

Ensalada de patata

Pasta a la carbonara

16/7 - 22/7

Rabes de calamar amb enciam i
olives verdes
Fruita

Pernilets de pollastre amb
patatetes a daus
Iogurt Sabors

Flamenquins de pernil i formatge
amb enciam i blat de moro
Fruita

Empanadilles de tonyina amb
enciam i tomàquet
Fruita

Truita de patata i ceba amb enciam i
pastanaga ratllada
Flam

Setmana 5
23/7 - 29/7

Mongeta verda amb patata
Nuggets de pollastre amb enciam i
pastanaga ratllada
Fruita

Fideua
Escalopins milanesa amb
patates al forn
Natilles

Ensalada patata con atún
Salsitxes amb tomàquet amb arrós
blanc
Fruita

Paella d'arròs i verdures
Pernilets de pollastre al forn amb
enciam i tomàquet verd
Fruita

Ensalada de pasta
Filet de lluç planxa amb patata
panadera al forn
Iogurt Sabors

Amanida d'arròs

Mongeta verda amb patata

Pasta a la carbonara

Cigrons saltats amb salsa tomàquet

Truita de patata i ceba amb
enciam i tomàquet verd
Iogurt Sabors

Pit de pollastre arrebossat amb
enciam i blat de moro
Fruita

Mandonguilles a la Jardinera amb
patatetes a daus
Fruita

Hamburguesa de vedella a la planxa
amb ceba confitada
Flam

Setmana 6
3/9 - 9/9

Macarrones con salsa de tomate y
queso rallado
Botifarra de porc amb mongetes
saltades
Fruita

