
 

menús  juny 2018  - sense lactosa      
magrana cuina   RSIPAC 2607002/CAT          

 
dilluns dimarts dimecres dijous divendres

1
. amanida d'arròs (tonyina, blat de moro,
   tomàquet i maionesa)
. hamburguesa de vedella amb enciam i
   pastanaga ratllada
. fruita del temps

                         conté: gluten, peix, ou

628kcal 48g hc 30g lip 41g prot

4
. patates amb mongeta tendra
. salsitxes de pollastre amb amanida
  de tomàquet , ceba tendra i olives
. iogurt de soja

conté: ou, gluten, soja

5
. espaguetis amb tomàquet 
. filet de lluç al forn amb  amanida (enciam,
  rúcula,  pastanaga  i olives)
. fruita del temps

conté: gluten, peix

6
. amanida (enciam, tomàquet, ceba, pastanaga,
  germinats i olives)
. cuscús amb galldindi i verdures
. fruita del temps

conté: gluten

7
. cigrons amb espinacs
. pollastre al forn i amanida (enciam, pastanaga
  i blat de moro)
. fruita del temps

menú lliure d'al.lèrgens

8
. arròs integral  amb  salsa de tomàquet
. botifarra  amb amanida
  (enciam, ravenets i olives negres)
. fruita del temps

conté: sulfits

674 kcal 78 g hc 20g lip 46g prot 600 kcal 65 g hc 14g lip 54g prot 570 kcal 84 g hc 10g lip 36g prot 619 kcal 66 g hc 21g lip 42g prot 775 kcal 68 g hc 43g lip 28g prot

11
. patates xafades amb bledes amb oli d'alls
. pollastre arrebossat amb amanida
  (enciam, tomàquet i cogombre)

. iogurt de soja
conté: ou,  gluten, soja

12
. llenties amb verdures
. salmó al forn amb patates i ceba
. fruita del temps

conté: peix

13
. macarrons amb tomàquet i tonyina
. pollastre a l'allet amb amanida (enciam,
   tomàquet i ceba tendra)

. fruita del temps
conté: gluten, peix 

14
. crema de carbassa amb crostons
. truita camperola  amb amanida (enciams
   variats, pastanaga i germinats)
. fruita del temps

conté: gluten, ou

15
. arròs saltejat amb xampinyons i verdures
. hamburguesa de pollastre amb amanida
  (enciam, tomàquet i olives)
. fruita del temps

conté:  sulfits

594 kcal 83 g hc 16g lip 29g prot 587 kcal 74 g hc 15g lip 38g prot 704 kcal 74 g hc 24g lip 47g prot 505 kcal 63 g hc 14g lip 31g prot 605 kcal 94 g hc 12g lip 29g prot

18
. espaguetis a la napolitana
. lluç  amb all i julivert amb amanida
  (enciam,  tomàquet i blat de moro)
. fruita del temps

conté: gluten,  peix

19
. ensaladilla russa (tonyina, ou dur, olives i
   maionesa)
. pollastre a l'allet amb amanida de tomàquet
. fruita del temps

conté: peix, ou

20
. crema de carbassó
. truita de patata i ceba amb 
  amanida (enciams, xerris i olives)

. iogurt de soja
conté: sulfits, gluten, soja

21
. mongetes estofades amb verdures
. bacallà al forn  amb amanida
 (enciam, pastanaga i germinats)
. fruita del temps

conté: peix,ou

22
. patates amb mongeta tendra
. llibrets de llom i pernil dolç) amb
  amanida (enciam, cogombre i olives)
. fruita del temps

conté: ou, gluten

624kcal 93g hc 12g lip 35g prot 628kcal 48g hc 30g lip 41g prot 624kcal 93g hc 12g lip 35g prot 520 67 g hc 15g lip 30g prot 510kcal 67 g hc 8g lip 42g prot

25
. patates amb pastanaga i pèsols
. hamburguesa de pollastre amb amanida
  (enciam, tomàquet i olives)
. fruita del temps

conté: sulfits

26
. llenties amb verdures
. truita de patata i ceba amb amanida
  (enciam, pastanaga i blat de moro)

. iogurt  de soja
conté: ou

27
. espirals amb salsa de tomàquet
. estofat de magra de porc amb verdures
. fruita del temps

conté: gluten

28
. crema de carbassó
. cuixes de pollastre al forn amb patates
  panadera
. fruita del temps

menu lliure d'al.lèrgens

29
. arròs amb verdures
. bacallà amb tomàquet i ceba
. fruita del temps

conté: peix

465kcal  76 g hc 7g lip 24g prot 360kcal 75 g hc 23g lip 31g prot 526kcal 65 g hc 16g lip 29g prot 521kcal 44 g hc 20g lip 40g prot 502kcal 79 g hc 7g lip 29g prot

                              

                                       menús revisats i  valorats per cristina pérez guàrdia, dietista-nutricionista col·legiada amb el núm.330 codinucat


