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MENÚ DE JUNY 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1-3     

Ciurons cuinats amb 
verdura  

Lluç fregit amb patates 
fregides (4)  

Fruita  

Ensalada variada  
Fideuà de carn i verdura (1)  

Coca casolana (1-3)  

Espaguetis amb salsa 
de tomàtiga (1)  

Truita de patata i 
espinacs amb ensalada 

(3)  
Fruita  

6-10 

Llenties cuinades amb 
verdura  

Pollastre rostit amb 
patates  
Fruita  

Ensalada variada  
Macarrons amb salsa 

bolonyesa (1)  
Fruita  

Crema de carabassí (7)  
Ous remenats amb salsa 

de tomàtiga i patates 
fregides (3)  

Fruita  

Sopa de brou de carn (1-9)  
Filet de Gall de Sant Pere a 
la mallorquina (patata, ceba, 

bledes i tomàtiga) (4)  
Iogurt (7)  

Arròs tres delícies  
Croquetes de carn amb 

trempó (1-6-7)  
Fruita  

13-17 

Sopa de brou de carn i 
verdura (1-9)  

Bullit (pollastre, patates, 
pastanaga, ceba, 

mongeta verda i col)  
Iogurt (7)  

Ensalada d’arròs  
Truita francesa amb 

pastanaga i pèsols (3) 
Fruita  

Ciurons cuinats amb 
verdura  

Frit mallorquí de 
pollastre  

Fruita  

Puré de verdura (7)  
Lluç amb patata fregida i 

salsa de tomàtiga (4)  
Iogurt (7)  

Ensalada variada  
Lasanya casolana de 

carn (1-7)  
Fruita  

20-23 

Espaguetis amb salsa de 
tomàtiga i formatge (1-7)  
Ous bullits amb ensalada 

(3)  
Fruita  

Puré de pastanaga  
Pizza de cuixot i 
formatge (1-7)  

Iogurt (7)  

Llenties cuinades amb 
verdura  

Aguiat de pilotes amb 
arròs blanc (1-7)  

Fruita  

Sopa de brou de carn (1-9)  
Pitrera de pollastre 

arrebossada casolana amb 
patates fregides (1-3)  
Coca casolana (1-3)  
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 El alumnes que necessitin règim 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. 

 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. 

 Els menús van acompanyats de pa i aigua 
 

 



  

QUÈ HAURÍEM DE TENIR EN COMPTE DURANT 
L’ESTIU DE L’ALIMENTACIÓ DELS NOSTRES FILLS? 

  

Durant l’estiu també s’ha d’anar amb cura amb 
alimentació dels nins per a que mengin de manera saludable i 
equilibrada. Hem de tenir en compte els següents aspectes: 

 Oferir un esmorzar format per un producte lacti, cereals en 
forma de pa integral o cereals baixos en sucres i 1 peça 
de fruita o un suc natural. 

 Fer 4-5 menjades al dia sense descuidar el berenar de 
mig de matí i horabaixa, que pot consistir en 1 peça de 
fruita o iogurt o panet petit de formatge o embotit magre o 
tonyina o fruits secs... 

 No abusar de la brioxeria industrial, el seu consum hauria 
de ser ocasional. 

 Oferir a cada menjada principal verdura crua o cuinada. 

 Les postres haurien de ser iogurt o fruita i no postres 
lactis, com natilles, flams... 

 Podeu preparar gelats a casa amb base de llet o formatge 
fresc batut descremat amb fruites variades triturades o 
granissats amb fruites naturals. 

 

Heu de trobar les següents paraules: 
 CREMA 

 ENSALADA 

 ESPAGUETIS 

 FRUITA 

 GELAT 

 OUS 

 PIZZA 

 RAVOLES 

 SALSITXES 

 SOPA 

 TRUITA 

 

  

 
Durant l’estiu és una bona època per oferir aquells aliments que més els hi costen, en petites quantitats i 

presentats de diferents maneres. 
  
 

 

 
Menjador 

 
 Informació 

 Sabeu com contactar amb el 

menjador per qualsevol dubte: 
 Web: www.unsomnit.com 

 Mail: info@unsomnit.com 

 Telf. : 617.72.26.45 

 

 

QUE 

PASSEU 

UN BON 

ESTIU !!! 

  
     

 


