
GRANS  / (*) ADAPTACIÓ Unsomnit SL Escoleta d´Esporles  Any 2019 

MENÚ DE JUNY 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

3-7 

Crema de carabassí 
Pizza de cuixot, formatge i 

olives 
Fruita 

Sopa de brou de carn 
amb pasta 

Mussola a la planxa 
amb tumbet 

Fruita 

Ciurons trempats/  
*Puré de ciurons cuinats 

Truita francesa amb 
tomàtiga tallada, 
cogombre i ceba 

Fruita amb alt contingut 
en vitamina C 

Arròs tres delícies/ 
*Sèmola d’arròs 

Pollastre al forn amb 
ensalada 

Fruita 

Puré de verdura 
Lluç a la mallorquina 

(Patates, ceba, bledes i 
tomàtigues) 

Iogurt 

10-14 

Sopa de brou de carn amb 
pasta i verdura 

Salsitxes fresques de 
pollastre amb patata al forn 

Fruita 

Crema de pastanaga 
amb llegum 

Bacallà al forn amb 
cuscús (ceba i 

carabassí)   
Fruita 

Ensalada d’arròs amb 
tonyina 

*Sèmola d’arròs 
Tires de pollastre 
arrebossat amb 
carabassí al forn 

Fruita 

Puré de llenties cuinades 
amb verdura 

Truita  amb tomàtiga 
tallada 
Gelat 

Espaguetis amb nata, 
cuixot i ceba 

*Sèmola de blat 
Ravoles de carn amb 

ensalada 
Fruita 

17-21 

Sopa de brou de carn amb 
pasta 

Bullit (pollastre, patates, 
pastanaga, mongeta verda, 

ceba i col) 
Fruita 

Puré de ciurons cuinats 
amb verdura 

Truita de patata amb 
trempó 
Fruita 

Arròs blanc amb salsa 
de tomàtiga 

*Sèmola d’arròs 
Mussola fregida amb 

mongeta verda 
saltejada amb alls 

Fruita 

Ensalada variada amb 
formatge 

*Crema de verdures 
Fideuà de carn 

Iogurt 

Crema de carabassí 
Pollastre rostit amb 

patates 
Fruita 

24-28 

Crema de verdures 
Croquetes de carn amb 

tomàtiga tallada 
Fruita 

Macarrons amb ceba i 
carabassí 

*Sèmola de blat 
Lluç al forn amb 

pastanaga i pèsols 
Fruita 

Puré de llenties 
cuinades 

Pollastre al forn amb 
patates 
Fruita 

Arròs brut 
*Sèmola d’arròs 

Truita francesa amb 
ensalada 

Fruita 

Sopa de brou de carn 
amb pasta 

Mussola a la planxa amb 
pistó 
Iogurt 
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 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

3-7 

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 

10-14 

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 

17-21 

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 

24-28 

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 

 


