
 menús  maig 2018 – escola bressol 2 a 3 anys
magrana cuina   RSIPAC 2607002/CAT         

 
dilluns dimarts dimecres dijous divendres

1

festa!!!

2
. espaguetis a la  bolonyesa
. truita camperola amb amanida (enciam,
   pastanaga i llavors)
. iogurt natural

conté: gluten, ou, sulfits, llavors, lactosa

3
. patates xafades amb bledes
. lluç al forn amb all i julivert  amb amanida
   (enciam,  pastanaga i olives)

. fruita del temps
conté: peix

4
. llenties amb verdures i arròs
. hamburguesa de vedella amb amanida
  (enciam, remolatxa i germinats)

. fruita del temps
conté: sulfits

verdura amb patata/ tofu/ fruita escudella/ous i amanida/ flam amanida/pizza casolana/fruita

572 kcal 82 g hc 14 g lip 26 g prot 590 kcal 69g hc 11g lip 52g prot 621 kcal 77 g hc 23g lip 26 g prot

7
. patates bullides amb coliflor i pastanaga
. bacallà al forn amb ceba i tomàquets
. fruita del temps

conté: peix

8
. macarrons amb verdures  i formage ratllat
. escalopa de galldindi  amb amanida (enciam,
   endívies, germinats i olives negres)

. iogurt natural

conte: gluten, lactosa, ou

9
. sopa de peix amb arròs
. magra de porc a la jardinera
. fruita del temps

 conté: peix

10
. mongeta seca estofada amb verdures
. aletes de pollastre rostides i   amanida
  (enciam, rúcula, pastanaga i olives)

. fruita del temps

menú lliure d'al.lèrgens 

11
. arròs saltejat amb bacó, pèsols i xampis
. salsitxa al forn amb amanida (enciam, raves
   i blat de moro)

. fruita del temps

conté: lactosa, sulfits

caldo amb pasta/ ous i amanida/ fruita patata i verdura del temps/ ous/ fruita arròs amb bolets i pollastre/ lacti crema de verdures/ peix blau i amanida/ compota pizza casolana i amanida/ flam

522 kcal 83 g hc 8 g lip 30 g prot 549kcal 63 g hc 15 g lip 39 g prot 610 kcal 7 g hc 18 g lip 39g prot 634 call 74 g lhc 13 g lip 53 g prot 686kcal 69 g hc 35 h lip 24 g prot

14
. patates amb pèsols
. llibrets de llom (pernil dolç i  formatge) amb
  amanida (enciam, remolatxa i  olives)

. iogurt natural
     conté: ou, lactosa, gluten

15
. llenties estofades amb verdures
. salmó al forn amb amanida (enciams variats,
  xerris i olives)
. fruita del temps

conté: peix

16
. arròs amb salsa de tomàquet
. truita de carbassó i ceba amb amanida
  (enciam, rúcula pastanaga )

. fruita del temps
conté: ou

17
. crema de verdures amb crispetes
. pollastre al forn amb verdures i cuscús
. fruita del temps

conté: gluten

18
. espirals a la carbonara
. hamburguesa mixta  amb amanida (enciam,
   blat de moro i  pastanaga)
. fruita del temps

conté: gluten, lactosa, sulfits

cigrons de l'olla/ous i amanida/fruita graellada de verdures/seitan/flam patata i verdura del temps/  conill/ fruita amanida/ croquetes casolanes/ fruita del temps crema de verdures/peix blau/ fruita

587 88g hc 13g lípids 28g prot 610 kcal 71 g hc 17 g lip 41 g prot 501 kcal 77 g hc 12 g lip 20 g prot 590 kcal 60g hc 20 g lip 41 g prot 594 kcal 71g hc 25g lípids 21g prot

21
. amanida de pasta  (tonyina, ou dur i maionesa)

. lluç al forn amb tomàquets a la provençal

. fruita del temps

conté: gluten, ou, lactosa, peix

22
. crema de carbassa
. truita de carbassó  amb amanida
  (enciam, blat de moro iolives)

. fruita del temps
conté: gluten, lactosa

23
. llenties amb verdures
. croquetes de rostit amb amanida (enciam,
   tomàquet i pastanaga)

. iogurt natural
conté: lactosa, gluten, ou

24
. arròs 3 delícies (truita, pernil  i gambes)

. rodó de vedella amb salsa

. fruita del temps

conté: ou, gambes

25
. patates amb mongeta tendra i coliflor
. pollastre al forn i amanida (enciam, pastanaga i
    olives)

. fruita del temps
menú lliure d'al.lèrgens

crema de verdures/pinxos pollastre/fruita mongetes de l'olla/ truita d'espinacs/fruita patata i verdura del temps/pollastre/fruita llegums/ peix blau i verdures/ fruita amanida/ pa amb tomàquet i formatges/ fruita

527kcal 77 g hc 8 g lip 36 g prot 603 kcal 78 g lip 19 g lip 29 g prot 522kcal 72g hc 30g lípids 29g prot 555kcal 68 g hc 12 g lip 43 g prot 558 kcal 58 g hc 18 g lip 42 g prot

28 
. crema de pastanaga amb llavors
. bacallà fregit amb all i julivert  amb
  amanida (enciam, llavors de girasol i remolatxa)

. fruita del temps
conté: gluten, ou, llavors, lactosa, peix

29
. trinxat de col i patates
. mandonguilles amb salsa de ceba
. fruita del temps

conté: sulfits, ou, gluten

30
. espaguetis amb bolonyesa vegetal
. truita camperola amb amanida (enciam,
   pastanaga i llavors)
. fruita del temps

conté: gluten, ou

31
. mongetes estofades amb sípia
. pollastre a l'allet i amanida (enciam, xerris i
   olives)
. flam de vainilla

conté: sípia, lactosa

escalivada/xai planxa/fruita tomàquet amanit/llegums amb cansalada/fruita verdura amb patata/ tofu/ fruita crema verdures/peix blau amb xampis/fruita

523 kcal 74 g hc 10 g lip 33 g prot 578 kcal 65 g hc 25 g lip 22 g prot 518 kcal 58 g hc 19 g lip 28 g prot 479 kcal 60g hc 8g lip 40g prot
                              

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


