
 

 Unsomnit SL. Menjador del Col·legi Públic d´Esporles. Any 2021 
 MENÚ DE MARÇ     XXX    http://www.unsomnit.com  

  

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

3-5 
FESTIU  

 

FESTIU  
Dia no lectiu  

proposat pel centre  
 

Sopa de brou de carn 
amb pasta 

Bullit (pollastre, patata, 
pastanaga, mongeta, 
ciurons, col i ceba) 

Fruita 

Llenties cuinades amb 
verdura 

Ous fregits amb patata 
fregida 

Fruita amb alt contingut 
en vitamina C 

Ensalada de pasta amb 
tonyina 

Lluç a la planxa amb 
pastanaga al vapor 

Iogurt 

8-12 

Brou de verdura amb 
arròs 

Truita francesa amb 
tomàtiga tallada 

Fruita 

Ciurons cuinats amb 
verdura 

Rostit de pollastre amb 
patates fregides 

Fruita amb alt contingut 
en vitamina C 

Espaguetis amb salsa de 
tomàtiga 

Lluç al forn amb 
ensalada 

Fruita 

Crema de carabassa amb 
llegum 

Ravoles de carn amb 
patata al forn 

Iogurt 

Ensalada variada 
Fideuà de sípia i verdura 

Fruita 

15-19 

Puré de pastanaga amb 
llegum 

Pizza de cuixot i  
formatge 

Fruita 

Macarrons amb salsa de 
tomàtiga 

Lluç al forn amb 
ensalada 

Fruita 

Llenties cuinades amb 
verdura 

Truita de patates i coliflor 
amb trempó 

Fruita amb alt contingut 
en vitamina C 

Brou de carn amb arròs i 
verdures texturitzades 

Frit mallorquí de pollastre 
i porc 
Fruita 

Puré de verdures 
Llampuga fregida amb 

farina de ciurons, 
patates al forn amb 
salsa de tomàtiga i 

pebres vermells / Iogurt 

22-26 

Crema de carabassa 
Pilotes de carn amb 
salsa de tomàtiga i 

patates 
Fruita 

Arròs blanc amb salsa 
de tomàtiga 

Truita francesa amb 
ensalada 

Fruita 

Sopa de brou de peix 
amb pasta  

Aguiat de mussola amb 
patates 
Iogurt 

Ciurons cuinats amb 
verdura 

Pollastre al forn amb 
cuscús i verduretes 

Fruita amb alt contingut 
en vitamina C 

Burballes de peix i 
verdura 

Lluç a la planxa amb 
ensalada 

Fruita 

29-31 

Sopa de brou de carn 
amb pasta  

Mussola fregida amb 
ensalada 

Fruita 

Puré de verdura amb 
llegum 

Truita de patata, 
espinacs i xampinyons 
amb tomàtiga tallada 

Fruita 

Arròs tres delícies 
Croquetes de pollastre 
amb pastanaga i pèsols 

al vapor 
Iogurt 

 Recordam que l’atenció telefònica del 
menjador és entre les 9:30h i les 11:30h. 

 Els  menús van acompanyats de pa i aigua 

 
 
 
 

 



 
 Si voleu informació sobre els al·lèrgens del nostre menú, podeu telefonar al menjador al numero 617.72.26.45 i demanar 

per na Joana. 
 El alumnes que necessitin règim o una dieta especial degut a al·lèrgies o intoleràncies alimentàries o no puguin quedar-se 

menjador, han d’informar-ho directament a la cuina o telefonar al número 617.72.26.45 abans de les 10:00 del matí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suggeriments de Març 
  

Al menjador escolar oferim peix 2 cops a la setmana per tal d’impulsar el seu consum fomentant la 
varietat i alternant entre peixos blancs i blaus. Variem també la tècnica culinària i evitem cuinar-ho 
sistemàticament fregit o arrebossat. 

A casa s’hauria de consumir almenys 2 cops més a la setmana sense comptabilitzar els derivats com 
bunyols de bacallà, anelles de calamars, barretes de lluç... perquè tenen un baix contingut en peix. 

AMB LA FINALITAT QUE EL NIN REBI UNA DIETA ADEQUADA PEL CORRECTE 
CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT ÉS IMPORTANT QUE ES PLANIFIQUIN ELS 
SOPARS EN BASE ALS DINARS QUE OFEREIX EL MENJADOR ESCOLAR 

 
 
 
 
 

 

 
Menjador 

 
 Informació 

 Sabeu com contactar amb el 
menjador per qualsevol dubte: 
 Web: www.unsomnit.com 
 Mail: info@unsomnit.com 
 Telf. : 617.72.26.45 

 
 
 
 

 
 
 


