
 
 
 

 

MENJADOR ESCOLA  MATAGALLS                MENÚ JUNY 2021 
CURS 2020-21  FRUITA I VERDURA DE TEMPORADA, ECOLÒGICA I DE PROXIMITAT. ARRÒS I CEREAL INTEGRAL I LLEGUM ECOLÒGICS 
Tlf. 691436020-938483226               OUS ECOLÒGICS, PEIX FRESC, IOGURTS D’OVELLA ARTESANS, COMPOTES FETES A L’ESCOLA 

                                                                                              *La FRUITA DEL TEMPS serà : síndria, plàtan, albercoc, poma, nectarina 
Recordeu que podeu fer qualsevol consulta referent a la cuina o al  menjador de l’Escola, trucant a l’AFA, i parlant amb la Coordinadora, Sílvia Vilà 

 
DILLUNS 31 DIMARTS 1 DIMECRES 2 DIJOUS 3 DIVENDRES 4 

 Espaguetis a la napolitana 

 Pollastre al forn amb enciam 

 

Fruita del temps 

 Empedrat de fesolets amb 

tomàquet, olives i ceba tendra 

 Peix al forn amb patates 

 
Iogurt amb panela 

 Polenta amb formatge 

 Ous remenats amb pernil 

dolç i xampinyons amb 

tomàquet i cogombre 
Fruita del temps 

 Sopa de peix amb pistons 
 Hamburguesa de vedella amb 

pastanaga ratllada 
 

 Fruita del temps 

 Crema de verdures amb 

canonges 

 Arròs de verdures 

 
Fruita del temps 

DILLUNS 7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11 

 

 Ensaladilla russa 

 Llobarro al forn amb 

tomàquet, olives i orenga 
 

Fruita del temps 

 Arròs 3 delícies (blat dolç, 

pèsols, pernil dolç 
 Truita de carbassó i patata amb 

enciams 

 
Fruita del temps  
  
 

 Cigrons amb salsa pesto 

 Pollastre a l’ast amb 

pastanaga ratllada 

 

Iogurt am mel 

 Amanida d’enciam, ceba 

tendra i fruits secs 
 Musclos 

 Fideuà de peix 

 

Fruita del temps 

 Vichysoisse 

 Costella de porc rostida amb 

carbassó ratllat 

 

Fruita del temps 

DILLUNS 14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18 

 Amanida amb quinoa i  

tomàquet xerri 
 Hamburguesa de conill i 

pèsols 

 
Fruita del temps 

 

 Amanida alemana vegana amb 

patata, tofu fumat i tomàquet 
 Truita de llenties vermelles 

 

Iogurt d’ovella amb comporta 
 
 

 Gazpacho 

 Macarrons a la bolonyesa 

 

Fruita del temps 

 Amanida de llegum, formatge 

fresc i pastanaga ratllada 
 Ous al forn amb verdures 

 

Fruita del temps 

 Taboulé de bulgur 

 Lluç a l’andalusa arrebossat amb 

farina de cigrons i carbassó 
ratllat 

 
Fruita del temps 

DILLUNS 21 DIMARTS 22    

 Cous-cous amb tomàquet 

 Botifarra amb enciams 

 

Fruita del temps 
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