
 

Menús Activitats d’Estiu 2021 
1a Setmana 

 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1r plat 
Amanida d’estiu 
amb tomàquet i 
formatge fresc 

Arròs a la cubana Macarrons a la 
bolonyesa 

Llenties i arròs 
amb costelles 

Canelons amb 
carn 

2n plat 

Llibrets de llom 
farcit amb pernil i 

formatge amb 
patates 

panaderes 

Lluç en salsa 
verda 

Hamburguesa de 
pollastre amb 

patates fregides 

Guisat de vedella 
amb verduretes 

Nuggets de 
pollastre amb 

patates fregides 

Postres Plàtans Síndria Meló Poma Pinya natural 

 
 
 
 



 

Menús Activitats d’Estiu 2021 
2a Setmana 

 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1r plat Arròs tres delícies Amanida de 
espirals de colors 

Amanida catalana 
(verda amb 
embotits) 

Verduretes al 
vapor amb 

formatge fresc 

Amanida de 
patata, frankfurt, 
ou dur i tomàquet 

2n plat Pinxos de carn 
amb patates 

Pollastre rostit al 
forn 

Mandonguilles a 
la jardinera Fideuà de peix Pizza de pernil 

dolç i formatge 

Postres Síndria Peres natural Préssec natural Meló Gelat 

 
 
 
 



 

Menús Activitats d’Estiu 2021 
3a Setmana 

 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1r plat Raviolis farcits de 
carn i tomàquet Amanida d’arròs 

Guisadet de 
llenties amb 

verdures 

Amanida de 
macarrons amb 

tonyina 

Verdures 
saltejades amb 
daus de pernil 

2n plat Ànec amb salseta 
al forn 

Lluç al forn amb 
verdures 

Carn de porc en 
salsa amb 
patatones 

Llonganissa 
planxa amb puré 

de patates 

Burguer de 
vedella i formatge 

amb patates 
fregides 

Postres Plàtan Iogurt Poma Síndria Gelat 

 
 
 
 



 

Menús Activitats d’Estiu 2021 
4a Setmana 

 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1r plat Macarrons 
carbonara 

Amanida de 
llegums amb 

verdura crua, ou i 
pernil 

Amanida de 
patates, 

cogombre, 
tonyina i 
tomàquet 

Raviolis farcit de 
carn i tomàquet 

Cigrons guisats 
amb xoriços 

2n plat 
Filet de porc 

empanat amb 
amanida 

Pernilets de 
pollastre amb 

salsa de l'horta 

Guisat de vedella 
estofat 

Suquet de lluç 
amb daus de 

patates 

Truita de patata i 
frankfurt 

Postres Pinya Síndria Iogurt Meló Gelat 

 
 
 
 



 

Menús Activitats d’Estiu 2021 
5a Setmana 

 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1r plat Arròs tres delícies 
Amanida de 

pasta tricolor amb 
tonyina i ou dur 

Menestra de 
verdures 

Macarrons amb 
bacon i formatge 

Amanida d'estiu 
(cogombre, 

moresc, tomàquet 
i formatge fresc) 

2n plat 
Nuggets de 

pollastre amb 
patates fregides 

Burger de 
pollastre amb pa 

Rellotge (peix) 
arrebossat Paella valenciana 

Daus de vedella 
guisat amb 

pèsols 

Postres Meló Plàtans Poma Síndria Gelat 

 
 
 
 



 

Menús Activitats d’Estiu 2021 
6a Setmana 

 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1r plat Arròs a la cubana 
Fideus a la 

cassola amb 
costella de porc 

Tortelinis amb 
beixamel 

Saltejat de 
verdures 

Guisats de 
llegums i costella 

2n plat 
Broqueta de 

pollastre i patates 
rostides 

Lluç en salsa 
verda 

Burguer de 
vedella amb 

amanida verda 

Arròs a la paella 
de peix 

Hot dogs i 
patates fregides 

Postres Pinya Meló Síndria Iogurt Gelat 

 
 
 
 



 

Menús Activitats d’Estiu 2021 
7a Setmana 

 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1r plat Arròs tres delícies Macarrons 
bolonyesa 

Amanida de 
l’estiu 

Crema de 
carbassó amb 
daus de pernil 

Ravioli farcit de 
carn amb salsa 

de tomàquet 

2n plat 
Barretes de lluç al 
forn amb patates i 

pebrots 

Truita de patata 
amb amanida 

Canelons farcits 
de carn 

Mandonguilles a 
la jardinera 

Pollastre a la 
milanesa amb 

patates fregides 

Postres Síndria Plàtan Poma Iogurt Gelat 

 
 
 
 



 

Menús Activitats d’Estiu 2021 
8a Setmana 

 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1r plat 
Mongetes verdes 
amb patates al 

vapor 

Macarrons 
bolonyesa 

Amanida de carn 
de cranc i tonyina Arròs a la cubana Amanida verda 

de l’estiu 

2n plat 
Llibret de llom 
amb pernil i 

formatge 

Filet de porc al 
forn amb 
verdures 

Burguer de 
pollastre i puré de 

patata 
Suquet de peix Pizza de pernil 

dolç i formatge 

Postres Síndria Plàtan Pinya Iogurt Gelat 

 
 
 


