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 MENÚ  ESCOLAR JUNCADELLA – LA CELLERA DE TER 

               Dilluns        Dimarts      Dimecres       Dijous        Divendres 
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Macarrons amb sofregit i 

carn picada 

Lluç a la planxa amb 

amanida d’enciam 

 

 

Fruita, pa integral i aigua 

Patates i cigrons bullits 

 

Pilotilles amb salsa de 

tomata 

 

 

Fruita, pa integral i aigua 

Ensalada de patata, 

mongeta, pèsols, 

pastanaga i tonyina 

Bacallà al forn amb ceba, 

pastanaga i carbassó 

Fruita ECO, pa integral i 

aigua 

Arròs a la cassola amb 

peix 

Truita francesa amb 

amanida d’enciam, 

tonyina i olives 

 

Fruita, pa integral i aigua 

Crema de carabassó 

amb crostonets de pa 

Pit de pollastre a la 

planxa amb tomàquet 

amanit 

Iogurt ECO, pa integral i 

aigua 

S
O

P
A

R
 Amanida tropical 

Llonza de porc a la planxa 

amb pa 

Fruita  

Escalivada 

Ous al forn amb formatge i 

pa torrat 

Fruita  

Cus cus amb verdures 

Filet de gall d’indi amb 

amanida  

Iogurt 

Lluç al forn amb patates i 

verdures 

 

Làctic 

Patata i mongeta 

Bistec de vedella  amb 

enciam i tomàquet cherry 

Fruita   
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Puré de patata amb 

tonyina 

Llom arrebossat amb 

enciam i pastanaga 

ratllada 

 

Fruita, pa integral i aigua 

Amanida de llacets amb 

tonyina, olives, 

pastanaga i blat de moro 

Bacallà al forn amb ceba 

 

 

Fruita, pa integral i aigua 

Arròs amb verduretes 

 

Vedella guisada amb 

xampinyons 

 

Iogurt natural, pa 

integral i aigua 

Fideus a la cassola amb 

sofregit, costelló i 

salsitxes 

Truita francesa amb 

amanida d’enciam i olives 

 

Fruita, pa integral i aigua 

Patata i pèsols bullits 

 

Lluç a la planxa  amb 

enciam i pastanaga 

ratllada 

Fruita ECO, pa integral i 

aigua 

S
O

P
A

R
 Vichyssoise  

Truita francesa amb pa i 

tomàquet 

Iogurt 

Verdures a la planxa  

Pollastre al forn amb ceba i 

patata 

Fruita 

Amanida amb fruits secs 

Verat al forn amb patates 

 

Fruita 

Arròs 3 delícies 

Costelles de xai i tomàquet 

amanit 

Làctic 

Amanida amb tonyina 

Pizza casolana marinera 

 

Flam 
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Espaguetis integrals amb 

salsa de tomata 

Truita de pernil dolç amb 

amanida d’enciam i 

pastanaga 

 

Fruita, pa integral i aigua 

Amanida de mongetes 

del ganxet 

Cap de llom a la planxa  

amb salsa de tomata 

 

Fruita  ECO, pa integral i 

aigua 

Ensalada de patata, 

mongeta, pèsols, 

pastanaga i ou ratllat 

Lluç a la planxa amb 

amanida d’enciam, 

pastanaga i olives 

Fruita, pa integral i aigua 

Arròs amb xampinyons, 

pernil dolç i ou 

Pit de pollastre 

arrebossat i enciam, blat 

de moro i pastanaga  

Iogurt ECO , pa integral i 

aigua 

Patates estofades amb 

verdures 

Salmó al forn amb 

patata, ceba i carbassó 

 

Fruita, pa integral i 

aigua 

S
O

P
A

R
 Amanida variada 

Rap a la planxa amb pa i 

tomàquet 

Fruita 

Amanida amb panses i pa 

torrat 

Truita de patates i ceba 

Macedònia natural 

Puré de verdures 

Bistec de vedella amb pa 

 

Iogurt 

Tomàquet i mozzarella 

Tallarines amb salmó i 

gambetes 

Fruita 

Verdures saltejades  

Llom a la planxa  

 

Làctic 
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Crema de verdures 

 

Canelons de carn amb 

beixamel i formatge al 

forn gratinats amb 

amanida d’enciam 

Fruita, pa integral i aigua 

Bròquil amb patata 

bullida 

Pollastre al forn amb 

pebrot i albergínia 

 

 

Flam, pa integral i aigua 

Arròs  integral amb salsa 

de tomata i tonyina 

Lluç a la planxa i 

amanida d’enciam 

 

 

Fruita, pa integral i aigua 

Amanida verda amb ou 

dur 

Cigrons  bullits amb 

patata 

 

Fruita ECO, pa integral i 

aigua 

Amanida de llacets amb 

tonyina, blat de moro, 

pastanaga i olives 

Bacallà enfarinat amb 

salsa de tomata 

Fruita, pa integral i 

aigua 

S
O

P
A

R
 Pèsols saltejats 

Sèpia a la planxa 

 

Iogurt  

Sopa de verdures 

Ous al forn amb pernil cuit i 

pa 

Fruita 

Escalivada 

Hamburguesa de vedella 

amb pa 

Fruita 

Arròs amb bolets i ceba 

Salmó  a la planxa amb 

pastanaga ratllada 

Fruita   

Arròs amb verdures 

Filet de pollastre 

 

Iogurt 

 

Revisat per  la dietista- nutricionista  Cristina Planella i Farrugia (CAT020) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


