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ABRIL 

 Dilluns, 13 Dimarts, 14 Dimecres, 15 Dijous, 16 Divendres, 17 
Berenar  Puré de fruita Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita   

 
 

Nadons  

 
Dinar Puré de verdures 

i patata 
amb pollastre 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb vedella 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb peix (2,4) 
Iogurt natural (7)  

Puré de 
verdures 
i patata 
amb pollastre 
Iogurt natural 
(7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb peix (2,4)  
Iogurt natural (7)  

Berenar  Postres làctiques (7) Fruita del temps Fruita del temps Fruita del 
temps Fruita del temps  

 
 

Adaptacio  
 

Dinar Puré llenties amb 
patata i verdura  
Truita francesa (3) 

Ensalada 
Cítric 

Sopa de pasta (1) 

Aguiat de pilotes de 
vedella (1,3) 

Verdures 
Fruita del temps 

Macarrons bolonyesa 
(1) 
Raoles de peix (fregit) 
(1,2,3,4) 

Ensalada 
Postres làctiques (7) 

Sèmola de 
blat(1)   
Pollastre bullit 
Verdures 
Fruita del 
temps 

Arròs de peix (2,4) 

Pastís de peix (2,4) 

Ensalada 
Postres làctiques 
(7) 

Berenar  Postres làctiques (7) Fruita del temps Fruita del temps Fruita del 
temps Fruita del temps  

 
 

Grans  
 

Dinar 
Llenties amb arròs 
patates i verdura 
Truita francesa (3) 

Ensalada 
Cítric  

Sopa de pasta (1) 
Aguiat de pilotes de 
vedella (1,3) 
Verdures 
Fruita del temps  

Macarrons bolonyesa 
(1) 
Raoles de peix (fregit) 
(1,2,3,4) 

Ensalada 
Postres làctiques (7) 

Sopa de pasta 
(1) 
Pollastre bullit 
Verdures 
Fruita del 
temps  

Arròs de peix (2,4) 

Pastís de peix (2,4) 

Ensalada 
Postres làctiques 
(7) 

Nota important: Els menjars que contenen substàncies que poden causar al·lèrgies o intoleràncies estan assenyalats amb un número al costat, segons indica l’annex II, del Reglament 
Europeu (UE) núm. 1169/2011 del parlament europeu i del Consell de dia 25 d’octubre del 2011 

 
La beguda tant a l’hora del berenar com del dinar serà l’aigua 
Tant en el menú d’adaptació com en els grans, el dinar s’acompanyarà de pa integral. 
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ABRIL 

 Dilluns, 20 Dimarts, 21 Dimecres, 22 Dijous, 23 Divendres, 24 
Berenar  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita   

 
Nadons  

  

 
Dinar Puré de verdures 

i patata 
amb pollastre 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb peix (2,4) 

Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb pollastre 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb peix (2,4) 
Iogurt natural (7)  

Puré de 
verdures 
i patata 
amb vedella 
Iogurt natural 
(7)  

Berenar  Fruita del temps  Postres làctiques (7) Fruita del temps  Fruita del temps  Fruita del 
temps  

 
 
 

Adaptació  
 

Dinar Puré de 
verdures+cigrons 
Truita amb cuixot dolç 
(3) 
Pa amb oli 
Cítric 

Sopa de peix  (1) 
Peix arrebossat (fregit) 
(1,2,3,4) 
Ensalada 
Fruita del temps  

Sémola d’arròs 
Pollastre al forn 
Verdura  
Postres 
làctiques (7) 

Puré de pèsols amb 
patata i verdura  
Peix bullit (2,4) 
Ensalada 
Suquet de fruita 
cítrica 

Sopa de pasta 
(1) 

Estofat de 
vedella 
Verdura 
Fruita del 
temps 

Berenar  Fruita del temps  Postres làctiques (7) 

 
Fruita del temps  Fruita del temps  Fruita del 

temps  
 
 
 

Grans  
 

Dinar Puré de 
verdures+cigrons 
Truita amb cuixot dolç 
(3) 
Pa amb oli (1) 
Cítric  

Sopa de peix (1) 

Peix arrebossat (fregit)  
(1,2,3,4) 
Ensalada 
Fruita del temps  

Arròs de brou 
Pollastre al forn 
Verdura  
Postres 
làctiques (7)   

Puré de pèsols amb 
patata i verdura 
Peix bullit (2,4) 
Ensalada 
Suquet de fruita 
cítrica  

Sopa de pasta 
(1) 
Estofat de 
vedella 
Verdura 
Fruita del 
temps  

Nota important: Els menjars que contenen substàncies que poden causar al·lèrgies o intoleràncies estan assenyalats amb un número al costat, segons indica l’annex II, del Reglament Europeu (UE) núm. 
1169/2011 del parlament europeu i del Consell de dia 25 d’octubre del 2011 
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ABRIL 

 Dilluns, 27 Dimarts, 28 Dimecres, 29 Dijous, 30 Divendres, 1 
Berenar  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita    

 
Nadons  

 
Dinar 

Puré de verdures 
i patata 
amb peix (2,4) 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata  
amb pollastre 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata  
amb peix (2,4) 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb vedella 
Iogurt natural (7)  

 

Berenar  Fruita del temps  Fruita del temps Postres làctiques 
(7) Fruita del temps   

 
 

Adaptació  

 
Dinar Puré llenties amb patata i 

verdura  
Truita francesa (3) 
Trempó  
Cítric 

Sopa de pasta (1) 

Escaldums de 
pollastre 
Verdura  
Postres 
làctiques (7) 

Fideus amb peix 
(1,2,4) 
Pastís de peix 
(1,2,3,4) 
Ensalada 
Fruita del temps 

Pure de verdura 
Filet rus de vedella (3) 
Patates (fregides ) 
Fruita del temps 

 FESTA DEL 
TREBALL 

Berenar  Fruita del temps   Fruita del temps   Postres 
làctiques (7)   

Fruita del temps     
 
 

Grans  
  

 
Dinar Cuinat de llentiesamb 

arròs i verdura 
Truita francesa (3) 
Trempó  
Cítric 

Sopa de pasta(1)  
Escaldums de 
pollastre 
Verdura  
Postres 
làctiques (7) 

Fideus amb peix 
(1,2,4) 

Pastís de peix 
(1,2,3,4) 
Ensalada 
Fruita del temps 

Pure de verdura 
Filet rus de vedella (3) 
Patates (fregides ) 
Fruita del temps 

 

Nota important: Els menjars que contenen substàncies que poden causar al·lèrgies o intoleràncies estan assenyalats amb un número al costat, segons indica l’annex II, del Reglament Europeu (UE) núm. 
1169/2011 del parlament europeu i del Consell de dia 25 d’octubre del 2011 
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MAIG  

 Dilluns, 4 Dimarts, 5 Dimecres, 6 Dijous, 7 Divendres, 8 
Berenar  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita   

 
 

Nadons  

 
Dinar Puré de verdures 

i patata 
amb pollastre 
Iogurt natural (7)  

Puré de 
verdures 
i patata 
amb peix (2,4) 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb pollastre 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb peix (2,4) 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb vedella 
Iogurt natural (7)  

Berenar  Fruita del temps  Fruita del 
temps Fruita del temps Fruita del temps Postres 

làctiques  (7) 
 
 
 
 

Adaptació  

 
Dinar Puré de ciurons amb 

patata i verdura  
Truita de cuixot dolç (3) 

Tomàtiga trempada 
Suquet de fruita cítrica 

Semola d’arròs 
Peix bullit (2,4) 
Verdura i patata 
Postres 
làctiques (7) 

Puré de pèsols 
amb patata i 
verdura  
Pollastre al forn 
Ensalada 
Cítric 

Sopa de pasta (1) 
Peix al forn (2,4) 
Verdures 
Postres làctiques (7) 

Puré de verdura 
Filet rus de 
vedella 
Patates 
(fregides)  
Fruita del temps  

Berenar  Fruita del temps  Fruita del 
temps Fruita del temps Fruita del temps Postres 

làctiques  (7) 
 
 
 
 

Grans  
  

 
Dinar Puré de ciurons amb 

patata i verdura  
Truita de cuixot dolç (3) 
Tomàtiga trempada 
Suquet de fruita cítrica 

Arròs de peix  
Peix bullit (2,4) 
Verdura i patata 
Postres 
làctiques (7) 

Puré de pèsols 
Pollastre al forn 
Ensalada 
Cítric 

Sopa de pasta (1) 
Peix al forn (2,4) 
Verdures 
Postres làctiques (7) 

Puré de verdura 
Filet rus de 
vedella 
Patates 
(fregides)  
Fruita del temps  

Nota important: Els menjars que contenen substàncies que poden causar al·lèrgies o intoleràncies estan assenyalats amb un número al costat, segons indica l’annex II, del Reglament Europeu (UE) núm. 
1169/2011 del parlament europeu i del Consell de dia 25 d’octubre del 2011 
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MAIG 

 Dilluns, 11 Dimarts, 12 Dimecres, 13 Dijous, 14 Divendres, 15 
Berenar  Puré de fruita Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita   

 
 

Nadons  

 
Dinar Puré de verdures 

i patata 
amb pollastre 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb vedella 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb peix (2,4) 
Iogurt natural (7)  

Puré de 
verdures 
i patata 
amb pollastre 
Iogurt natural 
(7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb peix (2,4)  
Iogurt natural (7)  

Berenar  Postres làctiques (7) Fruita del temps Fruita del temps Fruita del 
temps Fruita del temps  

 
 

Adaptacio  
 

Dinar Puré llenties amb 
patata i verdura  
Truita francesa (3) 

Ensalada 
Cítric 

Sopa de pasta (1) 

Aguiat de pilotes de 
vedella (1,3) 

Verdures 
Fruita del temps 

Macarrons bolonyesa 
(1) 
Raoles de peix (fregit) 
(1,2,3,4) 

Ensalada 
Postres làctiques (7) 

Sèmola de 
blat(1)   
Pollastre bullit 
Verdures 
Fruita del 
temps 

Arròs de peix (2,4) 

Pastís de peix (2,4) 

Ensalada 
Postres làctiques 
(7) 

Berenar  Postres làctiques (7) Fruita del temps Fruita del temps Fruita del 
temps Fruita del temps  

 
 

Grans  
 

Dinar Llenties amb arròs 
patates i verdura 
Truita francesa (3) 

Ensalada 
Cítric  

Sopa de pasta (1) 
Aguiat de pilotes de 
vedella (1,3) 
Verdures 
Fruita del temps  

Macarrons bolonyesa 
(1) 
Raoles de peix (fregit) 
(1,2,3,4) 

Ensalada 
Postres làctiques (7) 

Sopa de pasta 
(1) 
 
Pollastre bullit 
Verdures 
Fruita del 
temps  

Arròs de peix (2,4) 

Pastís de peix (2,4) 

Ensalada 
Postres làctiques 
(7) 

Nota important: Els menjars que contenen substàncies que poden causar al·lèrgies o intoleràncies estan assenyalats amb un número al costat, segons indica l’annex II, del Reglament 
Europeu (UE) núm. 1169/2011 del parlament europeu i del Consell de dia 25 d’octubre del 2011 

 
La beguda tant a l’hora del berenar com del dinar serà l’aigua 
Tant en el menú d’adaptació com en els grans, el dinar s’acompanyarà de pa integral. 
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MAIG 

 Dilluns, 18 Dimarts, 19 Dimecres, 20 Dijous, 21 Divendres, 22 
Berenar  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita   

 
Nadons  

  

 
Dinar Puré de verdures 

i patata 
amb pollastre 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb peix (2,4) 

Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb pollastre 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb peix (2,4) 
Iogurt natural (7)  

Puré de 
verdures 
i patata 
amb vedella 
Iogurt natural 
(7)  

Berenar  Fruita del temps  Postres làctiques (7) Fruita del temps  Fruita del temps  Fruita del 
temps  

 
 
 

Adaptació  
 

Dinar Puré de 
verdures+cigrons 
Truita amb cuixot dolç 
(3) 
Pa amb oli 
Cítric 

Sopa de peix  (1) 
Peix arrebossat (fregit) 
(1,2,3,4) 
Ensalada 
Fruita del temps  

Sémola d’arròs 
Pollastre al forn 
Verdura  
Postres 
làctiques (7) 

Puré de pèsols amb 
patata i verdura  
Peix bullit (2,4) 
Ensalada 
Suquet de fruita 
cítrica 

Sopa de pasta 
(1) 

Estofat de 
vedella 
Verdura 
Fruita del 
temps 

Berenar  Fruita del temps  Postres làctiques (7) 

 
Fruita del temps  Fruita del temps  Fruita del 

temps  
 
 
 

Grans  
 

Dinar Puré de 
verdures+cigrons 
Truita amb cuixot dolç 
(3) 
Pa amb oli (1) 
Cítric  

Sopa de peix (1) 

Peix arrebossat (fregit)  
(1,2,3,4) 
Ensalada 
Fruita del temps  

Arròs de brou 
Pollastre al forn 
Verdura  
Postres 
làctiques (7)   

Puré de pèsols amb 
patata i verdura 
Peix bullit (2,4) 
Ensalada 
Suquet de fruita 
cítrica  

Sopa de pasta 
(1) 
Estofat de 
vedella 
Verdura 
Fruita del 
temps  

Nota important: Els menjars que contenen substàncies que poden causar al·lèrgies o intoleràncies estan assenyalats amb un número al costat, segons indica l’annex II, del Reglament Europeu (UE) núm. 
1169/2011 del parlament europeu i del Consell de dia 25 d’octubre del 2011 
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MAIG 

 Dilluns, 25 Dimarts, 26 Dimecres, 27 Dijous, 28 Divendres, 29 
Berenar  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita   

 
Nadons  

 
Dinar Puré de verdures 

i patata 
amb peix (2,4) 
Iogurt natural (7)  

Puré de 
verdures 
i patata  
amb pollastre 
Iogurt natural 
(7)  

Puré de verdures 
i patata  
amb peix (2,4) 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb vedella 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata  
amb pollastre 
Iogurt natural (7)  

Berenar  Fruita del temps  Fruita del 
temps 

Postres làctiques 
(7) Fruita del temps Fruita del temps  

 
 

Adaptació  
 

Dinar Puré llenties amb 
patata i verdura  
Truita francesa (3) 
Trempó  
Cítric 

Sopa de pasta 
(1) 

Escaldums de 
pollastre 
Verdura  
Postres 
làctiques (7) 

Fideus amb peix 
(1,2,4) 
Pastís de peix 
(1,2,3,4) 
Ensalada 
Fruita del temps 

Pure de verdura 
Filet rus de vedella 
Patates (fregides ) 
Fruita del temps 

Semola d’arròs 
Pollastre bullit 
Verdura 
Natilles casolanes (7) 

Berenar  Fruita del temps   Fruita del 
temps   

Postres 
làctiques (7)   

Fruita del temps   Fruita del temps    
 
 

Grans  
  

 
Dinar Cuinat de llentiesamb 

arròs i verdura 
Truita francesa (3) 
Trempó  
Cítric 

Sopa de 
pasta(1)  
Escaldums de 
pollastre 
Verdura  
Postres 
làctiques (7) 

Fideus amb peix 
(1,2,4) 

Pastís de peix 
(1,2,3,4) 
Ensalada 
Fruita del temps 

Pure de verdura 
Filet rus de vedella 
Patates (fregides ) 
Fruita del temps 

Arròs brut amb carn de 
pollastre i verdura 
Ensalada de tonyina  (4) 
Natilles casolanes (7) 

Nota important: Els menjars que contenen substàncies que poden causar al·lèrgies o intoleràncies estan assenyalats amb un número al costat, segons indica l’annex II, del Reglament Europeu (UE) núm. 
1169/2011 del parlament europeu i del Consell de dia 25 d’octubre del 2011 
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JUNY 

 Dilluns, 1 Dimarts, 2 Dimecres, 3 Dijous, 4 Divendres, 5 
Berenar  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita   

 
 

Nadons  

 
Dinar Puré de verdures 

i patata 
amb pollastre 
Iogurt natural (7)  

Puré de 
verdures 
i patata 
amb peix (2,4) 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb pollastre 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb peix (2,4) 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb vedella 
Iogurt natural (7)  

Berenar  Fruita del temps  Fruita del 
temps Fruita del temps Fruita del temps Postres 

làctiques  (7) 
 
 
 
 

Adaptació  

 
Dinar Puré de ciurons amb 

patata i verdura  
Truita de cuixot dolç (3) 

Tomàtiga trempada 
Suquet de fruita cítrica 

Semola d’arròs 
Peix bullit (2,4) 
Verdura i patata 
Postres 
làctiques (7) 

Puré de pèsols 
amb patata i 
verdura  
Pollastre al forn 
Ensalada 
Cítric 

Sopa de pasta (1) 
Peix al forn (2,4) 
Verdures 
Postres làctiques (7) 

Puré de verdura 
Filet rus de 
vedella(3) 

Patates 
(fregides)  
Fruita del temps  

Berenar  Fruita del temps  Fruita del 
temps Fruita del temps Fruita del temps Postres 

làctiques  (7) 
 
 
 
 

Grans  
  

 
Dinar Puré de ciurons 

Truita de cuixot dolç (3) 
Tomàtiga trempada 
Suquet de fruita cítrica 

Arròs de peix  
Peix bullit (2,4) 
Verdura i patata 
Postres 
làctiques (7) 

Puré de pèsols 
Pollastre al forn 
Ensalada 
Cítric 

Sopa de pasta (1) 
Peix al forn (2,4) 
Verdures 
Postres làctiques (7) 

Puré de verdura 
Filet rus de 
vedella (3) 
Patates 
(fregides)  
Fruita del temps  

Nota important: Els menjars que contenen substàncies que poden causar al·lèrgies o intoleràncies estan assenyalats amb un número al costat, segons indica l’annex II, del Reglament Europeu (UE) núm. 
1169/2011 del parlament europeu i del Consell de dia 25 d’octubre del 2011 
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JUNY 

 Dilluns, 8 Dimarts, 9 Dimecres, 10 Dijous, 11 Divendres, 12 
Berenar  Puré de fruita Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita   

 
 

Nadons  

 
Dinar Puré de verdures 

i patata 
amb pollastre 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb vedella 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb peix (2,4) 
Iogurt natural (7)  

Puré de 
verdures 
i patata 
amb pollastre 
Iogurt natural 
(7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb peix (2,4)  
Iogurt natural (7)  

Berenar  Postres làctiques (7) Fruita del temps Fruita del temps Fruita del 
temps Fruita del temps  

 
 

Adaptacio  
 

Dinar Puré llenties amb 
patata i verdura  
Truita francesa (3) 

Ensalada 
Cítric 

Sopa de pasta (1) 

Aguiat de pilotes de 
vedella (1,3) 

Verdures 
Fruita del temps 

Macarrons bolonyesa 
(1) 
Raoles de peix (fregit) 
(1,2,3,4) 

Ensalada 
Postres làctiques (7) 

Sèmola de 
blat(1)   
Pollastre bullit 
Verdures 
Fruita del 
temps 

Arròs de peix (2,4) 

Pastís de peix (2,4) 

Ensalada 
Postres làctiques 
(7) 

Berenar  Postres làctiques (7)  Fruita del temps Fruita del temps Fruita del 
temps Fruita del temps  

 
 

Grans  
 

Dinar 
Llenties amb arròs 
patates i verdura 
Truita francesa (3) 

Ensalada 
Cítric  

Sopa de pasta (1) 
Aguiat de pilotes de 
vedella (1,3) 
Verdures 
Fruita del temps  

Macarrons bolonyesa 
(1) 
Raoles de peix (fregit) 
(1,2,3,4) 

Ensalada 
Postres làctiques (7) 

Sopa de pasta 
(1) 
Pollastre bullit 
Verdures 
Fruita del 
temps  

Arròs de peix (2,4) 

Pastís de peix (2,4) 

Ensalada 
Postres làctiques 
(7) 

Nota important: Els menjars que contenen substàncies que poden causar al·lèrgies o intoleràncies estan assenyalats amb un número al costat, segons indica l’annex II, del Reglament 
Europeu (UE) núm. 1169/2011 del parlament europeu i del Consell de dia 25 d’octubre del 2011 

 
La beguda tant a l’hora del berenar com del dinar serà l’aigua 
Tant en el menú d’adaptació com en els grans, el dinar s’acompanyarà de pa integral. 
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JUNY 

 Dilluns, 15 Dimarts, 16 Dimecres, 17 Dijous, 18 Divendres, 19 
Berenar  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita   

 
Nadons  

  

 
Dinar Puré de verdures 

i patata 
amb pollastre 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb peix (2,4) 

Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb pollastre 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb peix (2,4) 
Iogurt natural (7)  

Puré de 
verdures 
i patata 
amb vedella 
Iogurt natural 
(7)  

Berenar  Fruita del temps  Postres làctiques (7) Fruita del temps  Fruita del temps  Fruita del 
temps  

 
 
 

Adaptació  
 

Dinar Puré de 
verdures+cigrons 
Truita amb cuixot dolç 
(3) 
Pa amb oli 
Cítric 

Sopa de peix  (1) 
Peix arrebossat (fregit) 
(1,2,3,4) 
Ensalada 
Fruita del temps  

Sémola d’arròs 
Pollastre al forn 
Verdura  
Postres 
làctiques (7) 

Puré de pèsols amb 
patata i verdura  
Peix bullit (2,4) 
Ensalada 
Suquet de fruita 
cítrica 

Sopa de pasta 
(1) 

Estofat de 
vedella 
Verdura 
Fruita del 
temps 

Berenar  Fruita del temps  Postres làctiques (7) 

 
Fruita del temps  Fruita del temps  Fruita del 

temps  
 
 
 

Grans  
 

Dinar Puré de 
verdures+cigrons 
Truita amb cuixot dolç 
(3) 
Pa amb oli (1) 
Cítric  

Sopa de peix (1) 

Peix arrebossat (fregit)  
(1,2,3,4) 
Ensalada 
Fruita del temps  

Arròs de brou 
Pollastre al forn 
Verdura  
Postres 
làctiques (7)   

Puré de pèsols amb 
patata i verdura 
Peix bullit (2,4) 
Ensalada 
Suquet de fruita 
cítrica  

Sopa de pasta 
(1) 
Estofat de 
vedella 
Verdura 
Fruita del 
temps  

Nota important: Els menjars que contenen substàncies que poden causar al·lèrgies o intoleràncies estan assenyalats amb un número al costat, segons indica l’annex II, del Reglament Europeu (UE) núm. 
1169/2011 del parlament europeu i del Consell de dia 25 d’octubre del 2011 
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JUNY 

 Dilluns, 22 Dimarts, 23 Dimecres, 24 Dijous, 25 Divendres, 26 
Berenar   Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita   

 
Nadons  

 
Dinar 

 

Puré de 
verdures 
i patata  
amb pollastre 
Iogurt natural 
(7)  

Puré de verdures 
i patata  
amb peix (2,4) 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb vedella 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata  
amb pollastre 
Iogurt natural (7)  

Berenar   Fruita del 
temps 

Postres làctiques 
(7) Fruita del temps Fruita del temps  

 
 

Adaptació  
 

Dinar 

FESTA CALENDARI 
ESCOLAR 

Sopa de pasta 
(1) 

Escaldums de 
pollastre 
Verdura  
Postres 
làctiques (7) 

Fideus amb peix 
(1,2,4) 
Pastís de peix 
(1,2,3,4) 
Ensalada 
Fruita del temps 

Pure de verdura 
Filet rus de vedella (3) 
Patates (fregides ) 
Fruita del temps 

Semola d’arròs 
Pollastre bullit 
Verdura 
Natilles casolanes (7) 

Berenar   Fruita del 
temps   

Postres 
làctiques (7)   

Fruita del temps   Fruita del temps    
 
 

Grans  
  

 
Dinar 

 

Sopa de 
pasta(1)  
Escaldums de 
pollastre 
Verdura  
Postres 
làctiques (7) 

Fideus amb peix 
(1,2,4) 

Pastís de peix 
(1,2,3,4) 
Ensalada 
Fruita del temps 

Pure de verdura 
Filet rus de vedella (3) 
Patates (fregides ) 
Fruita del temps 

Arròs brut amb carn de 
pollastre i verdura 
Ensalada de tonyina  (4) 
Natilles casolanes (7) 

Nota important: Els menjars que contenen substàncies que poden causar al·lèrgies o intoleràncies estan assenyalats amb un número al costat, segons indica l’annex II, del Reglament Europeu (UE) núm. 
1169/2011 del parlament europeu i del Consell de dia 25 d’octubre del 2011 
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JUNY-JULIOL 

 Dilluns, 29 Dimarts, 30 Dimecres, 1 Dijous, 2 Divendres, 3 
Berenar  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita   

 
 

Nadons  

 
Dinar Puré de verdures 

i patata 
amb pollastre 
Iogurt natural (7)  

Puré de 
verdures 
i patata 
amb peix (2,4) 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb pollastre 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb peix (2,4) 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb vedella 
Iogurt natural (7)  

Berenar  Fruita del temps  Fruita del 
temps Fruita del temps Fruita del temps Postres 

làctiques  (7) 
 
 
 
 

Adaptació  

 
Dinar Puré de ciurons amb 

patata i verdura  
Truita de cuixot dolç (3) 

Tomàtiga trempada 
Suquet de fruita cítrica 

Semola d’arròs 
Peix bullit (2,4) 
Verdura i patata 
Postres 
làctiques (7) 

Puré de pèsols 
amb patata i 
verdura  
Pollastre al forn 
Ensalada 
Cítric 

Sopa de pasta (1) 
Peix al forn (2,4) 
Verdures 
Postres làctiques (7) 

Puré de verdura 
Filet rus de 
vedella (3) 
Patates 
(fregides)  
Fruita del temps  

Berenar  Fruita del temps  Fruita del 
temps Fruita del temps Fruita del temps Postres 

làctiques  (7) 
 
 
 
 

Grans  
  

 
Dinar Puré de ciurons 

Truita de cuixot dolç (3) 
Tomàtiga trempada 
Suquet de fruita cítrica 

Arròs de peix  
Peix bullit (2,4) 
Verdura i patata 
Postres 
làctiques (7) 

Puré de pèsols 
Pollastre al forn 
Ensalada 
Cítric 

Sopa de pasta (1) 
Peix al forn (2,4) 
Verdures 
Postres làctiques (7) 

Puré de verdura 
Filet rus de 
vedella (3) 
Patates 
(fregides)  
Fruita del temps  

Nota important: Els menjars que contenen substàncies que poden causar al·lèrgies o intoleràncies estan assenyalats amb un número al costat, segons indica l’annex II, del Reglament Europeu (UE) núm. 
1169/2011 del parlament europeu i del Consell de dia 25 d’octubre del 2011 
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JULIOL 

 Dilluns, 6 Dimarts, 7 Dimecres, 8 Dijous, 8 Divendres, 10 
Berenar  Puré de fruita Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita   

 
 

Nadons  

 
Dinar Puré de verdures 

i patata 
amb pollastre 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb vedella 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb peix (2,4) 
Iogurt natural (7)  

Puré de 
verdures 
i patata 
amb pollastre 
Iogurt natural 
(7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb peix (2,4)  
Iogurt natural (7)  

Berenar  Postres làctiques (7) Fruita del temps Fruita del temps Fruita del 
temps Fruita del temps  

 
 

Adaptacio  
 

Dinar Puré llenties amb 
patata i verdura  
Truita francesa (3) 

Ensalada 
Cítric 

Sopa de pasta (1) 

Aguiat de pilotes de 
vedella (1,3) 

Verdures 
Fruita del temps 

Macarrons bolonyesa 
(1) 
Raoles de peix (fregit) 
(1,2,3,4) 

Ensalada 
Postres làctiques (7) 

Sèmola de 
blat(1)   
Pollastre bullit 
Verdures 
Fruita del 
temps 

Arròs de peix (2,4) 

Pastís de peix (2,4) 

Ensalada 
Postres làctiques 
(7) 

Berenar  Postres làctiques (7) Fruita del temps Fruita del temps Fruita del 
temps Fruita del temps  

 
 

Grans  
 

Dinar 
Llenties amb arròs 
patates i verdura 
Truita francesa (3) 

Ensalada 
Cítric  

Sopa de pasta (1) 
Aguiat de pilotes de 
vedella (1,3) 
Verdures 
Fruita del temps  

Macarrons bolonyesa 
(1) 
Raoles de peix (fregit) 
(1,2,3,4) 

Ensalada 
Postres làctiques (7) 

Sopa de pasta 
(1) 
Pollastre bullit 
Verdures 
Fruita del 
temps  

Arròs de peix (2,4) 

Pastís de peix (2,4) 

Ensalada 
Postres làctiques 
(7) 

Nota important: Els menjars que contenen substàncies que poden causar al·lèrgies o intoleràncies estan assenyalats amb un número al costat, segons indica l’annex II, del Reglament 
Europeu (UE) núm. 1169/2011 del parlament europeu i del Consell de dia 25 d’octubre del 2011 

 
La beguda tant a l’hora del berenar com del dinar serà l’aigua 
Tant en el menú d’adaptació com en els grans, el dinar s’acompanyarà de pa integral. 
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JULIOL 

 Dilluns, 13 Dimarts, 14 Dimecres, 15 Dijous, 16 Divendres, 17  
Berenar  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita  Puré de fruita   

 
Nadons  

  

 
Dinar 

Puré de verdures 
i patata 
amb pollastre 
Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb peix (2,4) 

Iogurt natural (7)  

Puré de verdures 
i patata 
amb pollastre 
Iogurt natural (7)  

 
INICI 

VACANCES 

 

Berenar  Fruita del temps  Postres làctiques (7) Fruita del temps     
 
 

Adaptació  

 
Dinar 

Puré de verdures+cigrons 
Truita amb cuixot dolç (3) 
Pa amb oli 
Cítric 

Sopa de peix  (1) 
Peix arrebossat (fregit) (1,2,3,4) 
Ensalada 
Fruita del temps  

Sémola d’arròs 
Pollastre al forn 
Verdura  
Postres làctiques (7) 

 
INICI 

VACANCES 
 

Berenar  Fruita del temps  Postres làctiques (7) 

 
Fruita del temps     

 
 

Grans  
 

Dinar 
Puré de verdures+cigrons 
Truita amb cuixot dolç (3) 
Pa amb oli (1) 
Cítric  

Sopa de peix (1) 

Peix arrebossat (fregit)  (1,2,3,4) 
Ensalada 
Fruita del temps  

Arròs de brou 
Pollastre al forn 
Verdura  
Postres làctiques (7)  

 
INICI 

VACANCES 
 

 

 

 


