
JUNY 2022 BASAL EL NIU

01
Bròquil amb patates

Pollastre al forn
Enciam i blat de moro

 Fruita fresca

BERENAR: Pa amb tomàquet i formatge

02
Pèsols saltejats amb patata 

Truita francesa
Enciam i pastanaga   

fruita

BERENAR: Fruita amb iogurt

03
Pasta amb salsa de tomàquet 

Gall de Sant Pere rostit amb patates
-

                  Fruita fresca

BERENAR: Pa amb tomàquet i pernil salat

06

FESTIU

07
Llenties amb verduretes

Truita francesa
Enciam i tomàquet

Fruita fresca

BERENAR: Pa amb tomàquet i gall dindi

08
Mongeta tendra amb patata 

Salsitxes a la planxa 
Enciam i pastanaga

                 Fruita fresca

BERENAR: Pa amb tomàquet i formatge

09
Paella de verdures (arròs ECO)

Lluç al forn
Enciam i olives

fruita

BERENAR: Fruita amb iogurt

10
Espirals amb tomàquet 

Cigrons saltejats amb ceba i bacó
-

 Fruita fresca

BERENAR :Pa amb tomàquet i pernil salat

13
Crema de pèsols i porro

Pit de pollastre a la planxa
Enciam i tomàquet

Fruita fresca

BERENAR: fruita amb iogurt

14
Minestra saltejada
Fideuà de marisc

-
Fruita fresca

BERENAR: Pa amb tomàquet i gall

dindi

15
Mongetes blanques ECO amb patates

Truita de carbassó
Enciam i blat de moro
Fruita fresca ECO

BERENAR: Pa amb tomàquet i formatge

16
Llacets amb salsa de verdures 

Botifarra a la planxa 
Enciam i pastanaga

              fruita

BERENAR: Fruita amb iogurt

17
Arròs tres delícies

Bacallà amb samfaina
-

    Fruita fresca

BERENAR: Pa amb tomàquet i pernil salat

20
Pasta bullida amb salsa de tomàquet 

Gall dindi planxa amb enciam, i pastanaga

              Fruita fresca

BERENAR: fruita amb iogurt

21
Cigrons bullits amb oli d'oliva

Peix al forn amb ceba i tomàquet
-

 Fruita fresca

BERENAR: Pa amb tomàquet i gall

dindi

22
Mongetes verdes amb patata

Contracuixa de pollastre al forn
Enciam i tomàquet

                Fruita fresca

BERENAR: Pa amb tomàquet i formatge

23

FESTA LOCAL
24

FESTIU 
SANT JOAN

27
Bròquil saltejat amb patates

Truita francesa amb formatge
Enciam i blat de moro

Fruita fresca

BERENAR: fruita amb iogurt

28
Puré de patata gratinat

Cinta de llom a la
planxa

Enciam i pastanaga
 Fruita fresca

BERENAR: Pa amb tomàquet i gall dindi

29
Llenties ecològiques amb verdures 

Pit de pollastre al forn
Carbassó rostit
 Fruita fresca

BERENAR: Pa amb tomàquet i formatge

30
Crema de verdures

Macarrons a la milanesa vegana (salsa de
tomàquet i soja texturitzada )

fruita

BERENAR: Fruita amb iogurt


