
 
 
 
 
 
 
 

MENÚS ACTIVITATS D’ESTIU 2017 
Club Tennis Reus Monterols 

 
 
 
 
 
 
Notificació informativa al·lèrgens 
 
Per a totes/s aquelles/s mares i pares que tingueu fills amb al·lèrgens no patiu, només cal que us adreceu a la Recepció del Club Tennis Reus 
Monterols i ells us indicaràn a qui li heu de transmetre la informació dels possibles al·lèrgens. Pel que respecta a la cuina del restaurant del Club, 
no cal que patiu, ja que tenim personal format en aquest aspecte i saben perfectament de que es tracta. 
Aquells plats que siguin com per exemple arrebossats, es faran amb farina de blat de moro o si els nens ho prefereixen a la planxa (carn o peix). 
Per a qualsevol dubte, no tingueu inconvenient en adreçar-vos a nosaltres. Estem per fer que la vida dels vostres fills sigui el més normal possible 
per al dia a dia. 
 
Gràcies 
La direcció del Restaurant 
 
 
 



MENÚ ACTIVITATS D’ESTIU 
Club Tennis Reus Monterols 

JUNY - JULIOL 
 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
26 27 28 29 30 

Ensaladilla russa 
Hamburguesa mixta i 

tomàquet al forn 
Mousse de llimona 

Arròs a la cubana 
Nugguetts de pollastre 

amb amanida 
Fruita natural 

Spaguettis amb salsa de 
tomàquet i formatge rallat 
Pollastre rostit i patates al 

forn 
Iogurt 

 

Cigrons guisats 
Llonganissa planxa amb 

amanida 
Flam de xocolata 

3 4 5 6 7 

Canelons de carn 
Llonça de porc amb 

salseta de tomàquet i 
patates 
Sindria 

Crema de verdures 
Estofat de mandonguilles 

amb daus de patata 
Gelat 

Fideuà 
Truita de patata i ceba 

amb amanida de 
tomàquet i moresc 

Poma 

Macarrons bolonyesa 
Filet de halibut i espinacs 

Plàtan 

Mongeta bullida amb 
pastanaga i ou dur 
Hamburguesa de 

pollastre a la planxa amb 
patates 

Fam de llimona 
10 11 12 13 14 

Arròs tres delícies 
Lluç arrebossat amb 

tomàquets al forn 
Gelat 

Ravioli de carn amb salsa 
de tomàquet 

Salmó a la planxa amb 
saltejat de verdures 
Préssec en almívar 

Amanida variada amb 
pernil dolç i ou dur 

Fideuà amb calamarsons 
i gambetes 

Iogurt 

Meló amb pernil 
Fricandó de vedella 

Fruita 

Llenties guisades amb 
pollastre i verdures 

Calamars a la romana 
amb amanida 

Pudding amb poma 
17 18 19 20 21 

Ensaladilla russa 
Hamburguesa mixta i 

tomàquet al forn 
Mousse de llimona 

Arròs a la cubana 
Nugguetts de pollastre 

amb amanida 
Fruita natural 

Spaguettis amb salsa de 
tomàquet i formatge rallat 
Pollastre rostit i patates al 

forn 
Iogurt 

Amanida de pasta i tonyina 
Croquetes de lluç i gambes 

Gelat 

Cigrons guisats 
Llonganissa planxa amb 

amanida 
Flam de xocolata 

24 25 26 27 28 

Canelons de carn 
Llonça de porc amb 

salseta de tomàquet i 
patates 
Sindria 

Crema de verdures 
Estofat de mandonguilles 

amb daus de patata 
Gelat 

Fideuà 
Truita de patata i ceba 

amb amanida de 
tomàquet i moresc 

Poma 

Macarrons bolonyesa 
Filet de halibut i espinacs 

Plàtan 

Mongeta bullida amb 
pastanaga i ou dur 
Hamburguesa de 

pollastre a la planxa amb 
patates 

Fam de llimona 



MENÚ ACTIVITATS D’ESTIU 
Club Tennis Reus Monterols 

AGOST 
 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
31 1 2 3 4 

Arròs tres delícies 
Lluç arrebossat amb 

tomàquets al forn 
Gelat 

Ravioli de carn amb salsa 
de tomàquet 

Salmó a la planxa amb 
saltejat de verdures 
Préssec en almívar 

Amanida variada amb 
pernil dolç i ou dur 

Fideuà amb calamarsons 
i gambetes 

Iogurt 

Meló amb pernil 
Fricandó de vedella 

Fruita 

Llenties guisades amb 
pollastre i verdures 

Calamars a la romana 
amb amanida 

Pudding amb poma 
7 8 9 10 11 

Ensaladilla russa 
Hamburguesa mixta i 

tomàquet al forn 
Mousse de llimona 

Arròs a la cubana 
Nugguetts de pollastre 

amb amanida 
Fruita natural 

Spaguettis amb salsa de 
tomàquet i formatge rallat 
Pollastre rostit i patates al 

forn 
Iogurt 

Amanida de pasta i 
tonyina 

Croquetes de lluç i 
gambes 

Gelat 

Cigrons guisats 
Llonganissa planxa amb 

amanida 
Flam de xocolata 

14 15 16 17 18 
Canelons de carn 

Llonça de porc amb 
salseta de tomàquet i 

patates 
Sindria 

 

Fideuà 
Truita de patata i ceba 

amb amanida de 
tomàquet i moresc 

Poma 

Macarrons bolonyesa 
Filet de halibut i espinacs 

Plàtan 

Mongeta bullida amb 
pastanaga i ou dur 
Hamburguesa de 

pollastre a la planxa amb 
patates 

Fam de llimona 
21 22 23 24 25 

Arròs tres delícies 
Lluç arrebossat amb 

tomàquets al forn 
Gelat 

Ravioli de carn amb salsa 
de tomàquet 

Salmó a la planxa amb 
saltejat de verdures 
Préssec en almívar 

Amanida variada amb 
pernil dolç i ou dur 

Fideuà amb calamarsons 
i gambetes 

Iogurt 

Meló amb pernil 
Fricandó de vedella 

Fruita 

Llenties guisades amb 
pollastre i verdures 

Calamars a la romana 
amb amanida 

Pudding amb poma 
28 29 30 31 1 

Ensaladilla russa 
Hamburguesa mixta i 

tomàquet al forn 
Mousse de llimona 

Arròs a la cubana 
Nugguetts de pollastre 

amb amanida 
Fruita natural 

Spaguettis amb salsa de 
tomàquet i formatge rallat 
Pollastre rostit i patates al 

forn 
Iogurt 

Amanida de pasta i 
tonyina 

Croquetes de lluç i 
gambes 

Gelat 

Cigrons guisats 
Llonganissa planxa amb 

amanida 
Flam de xocolata 

 



MENÚ ACTIVITATS D’ESTIU 
Club Tennis Reus Monterols 

SETEMBRE 
 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
4 5 6 7 8 

Canelons de carn 
Llonça de porc amb 

salseta de tomàquet i 
patates 
Sindria 

Crema de verdures 
Estofat de mandonguilles 

amb daus de patata 
Gelat 

Fideuà 
Truita de patata i ceba 

amb amanida de 
tomàquet i moresc 

Poma 

Macarrons bolonyesa 
Filet de halibut i espinacs 

Plàtan 

Mongeta bullida amb 
pastanaga i ou dur 
Hamburguesa de 

pollastre a la planxa amb 
patates 

Fam de llimona 
 


