
GRANS  / (*) ADAPTACIÓ Unsomnit SL Escoleta d´Esporles  Any 2018 

MENÚ DE MAIG 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1-4 

Crema de verdures  
Pitera de pollastre 

arrebossada amb tomàtiga 
trempada  

Iogurt 

FESTIU 

Sopa de brou de carn amb 
pasta 

*Sèmola de blat 
Truita de patata, ceba i 
espinacs amb ensalada 

Fruita 

Arròs blanc amb salsa de 
tomàtiga 

*Puré de verdures 
Pollastre rostit amb 
pastanaga i pèsols 

Iogurt 

Llenties cuinades amb 
verdura 

Bacallà al forn amb patata 
bullida 

Fruita amb alt contingut en 
vitamina C 

7-11 

Sopa de brou de carn amb 
pasta  

*Sèmola de blat 
Bullit (pollastre,patates, 

pastanaga, ceba, 
mongetes i col) 

Fruita 

Ciurons cuinats amb 
verdura 

Ous bullits amb patata 
fregida i salsa de tomàtiga 
/ Fruita amb alt contingut 

en vitamina C 

Vichyssoise 
(crema de porros freda) 
Macarrons a la bolonyesa 

Iogurt 

Arròs de peix 
*Sèmola d’arròs 

Revoles de carn amb 
carabassí i albergínia al 

forn  
Fruita 

Puré de carabassí amb 
llenties 

Pizza de cuixot i formatge 
Iogurt 

14-18 

Sopa de brou de peix amb 
pasta 

*Sèmola de blat 
Bacallà arrebossat amb 

patates 
 Fruita 

Gaspatxo  
*Puré de verdures 
Arròs sec de carn 

Iogurt 

Puré de verdura i ciurons 
Lluç a la mallorquina 

(patata, ceba, bledes i 
tomàtiga) 

Fruita amb alt contingut en 
vitamina C 

Sopa de brou de carn 
*Sèmola de blat   
Ous remenats amb 
mongeta verda 
saltejada 

Fruita 

Llenties cuinades amb 
verdura 

Frit mallorquí de pollastre i 
porc 

Iogurt  

21-25 

Burballes de peix 
*Sèmola d’arròs 

Pilotes amb salsa 
acompanyades de verdura 

Fruita 

Crema de pastanaga amb 
llenties 

Revoles  de bacallà amb  
patates i carabassí al forn 
Fruita amb alt contingut en 

vitamina C 

Espaguetis amb salsa de 
tomàtiga i formatge 

*Sèmola de blat amb brou 
Pollastre al forn amb 

ensalada 
Iogurt 

Ensalada de ciurons amb 
trempó 

*Puré de verdures  
Ous fregits amb patates al 

forn 
Fruita amb alt contingut en 

vitamina C 

Arròs tres delícies 
*Sèmola d’arròs amb brou 
Lluç al vapor amb coliflor 

arrebossada 
Iogurt 

28-31 

Llenties cuinades amb 
verdura 

Mussola  fregida amb 
farina de ciurons amb 

ensalada 
Fruita amb alt contingut en 

vitamina C 

Sopa de brou de carn amb 
pasta 

*Sèmola de blat 
Rodo de carn al forn amb 
salsa (ceba i pastanaga) 

amb puré de patata / 
Fruita 

Crema de carabassí 
Truita de patata i 

espinacs amb ensalada 
Iogurt 

Macarrons amb nata 
(baixa en greixos) 

*Sèmola d’arròs amb brou 
Lluç al forn amb trempó 

Fruita 
 

 
 
 



 

Bàsic / Texturitzats+ Unsomnit SL.  Escoleta d´Esporles  Any 2018 

MENÚ DE MAIG 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1-4 

  
FESTIU 

Puré de verdures 
+ llenties pelades 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ peix 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ vedella 

 
Iogurt 

7-11 

Puré de verdures 
+ peix 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ pollastre 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ llenties pelades 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ peix 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ vedella 

 
Iogurt 

14-18 

Puré de verdures 
+ peix 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ pollastre 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ llenties pelades 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ peix 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ vedella 

 
Iogurt 

21-25 

Puré de verdures 
+ peix 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ pollastre 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ llenties pelades 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ peix 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ vedella 

 
Iogurt 

28-31 

Puré de verdures 
+ peix 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ pollastre 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ llenties pelades 

 
Iogurt 

Puré de verdures 
+ peix 

 
Iogurt 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


