
 

    
 

MENÚ ESPLAI 2020                    
 
SETMANA 1 
 
DILLUNS 29 
Macarrons amb tomàquet i formatge  
Pit de pollastre arrebossat amb patates fregides 
Fruita: Síndria 
 
I per berenar: Entrepà de pernil dolç 
 
 
DIMARTS 30 
Patata i mongeta tendra 
Mandonguilles amb tomàquet  
Postre làctic: Iogurt natural de La Fageda 
 
I per berenar: Galetes amb formatget i/o poma 
 
 
DIMECRES 1 
Mongetes del ganxet saltejades amb pernil salat 
Hamburguesa de vedella a la planxa amb amanida 
Fruita: Plàtan 
 
I per berenar: Entrepà de nocilla 
 
DIJOUS 2 
Arròs amb tomàquet (la salsa és opcional) 
Lluç al forn amb xips 
Fruita: Meló 
 
I per berenar: Entrepà de gall d’indi 
 
DIVENDRES 3 
Pica-pica aperitiu (servei individual) 
Canelons  
Gelat de gel 
 
I per berenar: Magdalenes amb xocolata i/o pera 

 
Nota: el menú pot variar per problemes de subministrament. Les dietes amb al·lèrgies rebran 
el menú cada setmana. El menjar es cuina de la manera més natural possible a La Granja. 
 

 
 



 
 
SETMANA 2 
 
DILLUNS 6 
 
Llenties estofades 
Llom a la planxa amb enciam, blat de moro i pastanaga 
Postre làctic: Iogurt de La fageda de gustos 
 
I per berenar: Entrepà de Pernil Dolç 
  
 
DIMARTS 7 
 
Espirals a la bolonyesa 
Croquetes de bacallà amb xips 
Fruita: Pera 
 
I per berenar: Galetes amb formatget i/o poma 
  
 
DIMECRES 8 
 
Patata i pèsol 
Salsitxes sofregides amb ceba i tomàquet 
Postre: Préssec en almívar 
 
I per berenar: Entrepà de nocilla 
 
 
DIJOUS 9 
 
Meló amb pernil 
Truita de patates amb carbassó arrebossat 
Postre làctic: Iogurt de La Fageda 
 
I per berenar: Entrepà de llonganissa 
  
 
DIVENDRES 10 
 
Pica – pica  (servei individual) 
Gran Paella de Muntanya 
Gelat tipus vaset 
 
I per berenar: Magdalenes amb xocolata i/o plàtan 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SETMANA 3 
 
DILLUNS 13 
 
Espaguetis a la carbonara 
Hamburguesa de vedella a la planxa amb patates fregides 
Fruita: Meló 
 
I per berenar: Entrepà de Pernil Dolç 
 
 
DIMARTS 14 
 
Cigrons estofats amb tomàquet i pernil dolç 
Pollastre arrebossat amb amanida 
Postre làctic: Iogurt natural de La Fageda 
 
I per berenar: Galetes amb formatget i/o plàtan 
 
 
DIMECRES 15 
 
Verdura: patata, pastanaga i mongeta tendra 
Mandonguilles amb tomàquet 
Fruita: Poma 
 
I per berenar: Entrepà de nocilla 
 
 
DIJOUS 16 
 
Sopa tèbia de pasta 
Lluç a la romana amb xips 
Postre làctic: Flam de La Fageda 
 
I per berenar: Entrepà de gall d’indi  
 
 
DIVENDRES 17: ANEM DE PICNIC 
 
Pica – pica  (servei individual) 
Pizza casolana de pernil dolç i formatge 
Gelat de gel 
 
I per berenar: Magdalenes amb xocolata i/o pera 

 
 
 
 
 
 



 
SETMANA 4 
 
DILLUNS 20 
 
Macarrons amb tomàquet i formatge 
Salsitxes a la planxa amb patates fregides 
Fruita: Préssec en almívar 
 
I per berenar: Entrepà de Pernil Dolç 
  
 
DIMARTS 21 
 
Patata i pèsol 
Llom amb salsa 
Postre làctic: Natilles 
 
I per berenar: Galetes amb formatget i/o poma 
  
 
DIMECRES 22 
 
Arròs amb tomàquet (la salsa és opcional) 
Pollastre al forn amb carbassó arrebossat 
Fruita: Síndria  
 
I per berenar: Entrepà de nocilla 
  
 
DIJOUS 23 
 
Llenties estofades 
Calamars a la romana amb enciam, blat de moro i pastanaga 
Postre làctic: Iogurt de La Fageda 
 
I per berenar: Entrepà de formatge 
  
 
DIVENDRES 24 
 
Pica – pica (servei individual) 
Canelons  
Gelat de vaset 
 
I per berenar: Magdalenes amb xocolata i/o plàtan 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
SETMANA 5 
 
DILLUNS 27 
 
Espirals amb salsa de pernil salat 
Llom a la planxa amb enciam, blat de moro i olives 
Postre làctic: Iogurt de La Fageda de gustos 
 
I per berenar: Entrepà pernil dolç 
 
 
DIMARTS 28 
 
Patata i mongeta tendra 
Croquetes de bacallà amb xips 
Fruita: Préssec en almívar 
 
I per berenar: Galetes amb formatget i/o pera 
 
 
DIMECRES 29 
 
Meló amb pernil 
Pollastre al forn amb patates i pastanaga  
Postre làctic: Iogurt natural de La Fageda 
 
 
I per berenar: Entrepà de nocilla 
 
 
DIJOUS 30 
 
Sopa tèbia de pasta 
Truita de carbassó amb tomàquet amanit 
Fruita: Síndria 
 
I per berenar: Entrepà de xoriç 
 
DIVENDRES 31 
 
Pica – pica (servei individual) 
Gran paella de muntanya 
Gelat de gel 
 
I per berenar: Magdalenes amb xocolata i/o poma 
 
 


