
Treball i Experiència en Cuinats S.L.
Camí de Cererols s/n  08260 SÚRIA MENÚS DEL MENJADOR 
Telèfon 938696216 CASAL D'ESTIU

DILLUNS                          Dia   27 DILLUNS                          Dia   4 DILLUNS                      Dia 11 DILLUNS                       Dia  18 DILLUNS                       Dia  25

Arròs integral (ECO) amb tomàquet Amanida russa freda Arròs a les tres delícies Crema de carbassó (patata) Crema de carbassa (patata i

(tonyina i ou) ceba)

Abadejo al forn amb patates Filets de bacallà amb samfaina Filets de lluç al forn (sofregit) Pit de pollastre arrebossat amb Quinoa ECO, llenties i verdures

i pastanagues tomàquet amanit

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita del temps

Peix Peix i ou Peix i llet Ou, api, gluten i llet Conté traces de gluten i f.secs

DIMARTS                        Dia  28 DIMARTS                        Dia  5 DIMARTS                     Dia 12 DIMARTS                     Dia 19 DIMARTS                        Dia 26

Crema de carbassa (patata i ceba) Bledes amb patates Espaguetis ECO italiana (sofr. for) Arròs amb ceba i bolets Patata i pèsol

Truita de patates amb pastanaga Pollastre ametllat (ceba) Truita a la francesa amb Rap al forn amb salsa romesco Pollastre rostit amb enciam

i olives amb tomàquet amanit

Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

Ou Fruits secs i llet Gluten, ou i llet Peix, gluten i fruits secs Api i mostassa

DIMECRES                      Dia 29 DIMECRES                      Dia 6 DIMECRES                  Dia   13 DIMECRES                  Dia   20 DIMECRES                     Dia  27

Amanida russa calenta Cigrons ECO amanits Crema de pastanaga Espirals amb tomàquet i orenga Fideuà de verdures

Cuixa de pollastre al forn amb Estofat de patates i sípia Hamburguesa de kale i quinoa Ous durs farcits amb tonyina Truita de carbassó amb 

salsa de tomàquet amb patates rodones i enciam amanit pastanaga i olives

Iogurt Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

Llet Peix, mol·luscs i gluten Gluten i soja Gluten, ou i peix Gluten, api i ou

DIJOUS                         Dia  30 DIJOUS                         Dia  7 DIJOUS                        Dia  14 DIJOUS                        Dia  21 DIJOUS                        Dia  28

Crema freda de mongetes Arròs amb verdures M.tendra i patata amb all i julivert Sopeta de síndria i tomàquet Cigrons ECO amb bledes

seques i fonoll Truita a la francesa amb Fricandó de vedella amb Salmó al forn amb patates,

Hamb. Mixta amb enciam i olives pastanaga amanida  xampinyons Cigrons ECO amb bolonyesa veg. enciam i blat de moro

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps

Gluten Ou Api Sulfits i llet Peix 

DIVENDRES                  Dia   1 DIVENDRES                  Dia   8 DIVENDRES                  Dia   15 DIVENDRES                  Dia   22 DIVENDRES                  Dia   29

Amanida d'espirals 3 colors Crema de verdures (patata) Empedrat de mongetes Puré de patates Gaspatxo

(tonyina, olives i pinya) Macarrons ECO casolans Croquetes de pernil amb enciam Magre de porc al forn amb Lasanya de carn

Rodó de gall dindi al forn (sofregit, carn picada) i pastanaga el seu suc

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Gelat

Peix, gluten i sulfits Api i gluten Gluten, llet, ou, sulfits i soja No conté al·lèrgens Sulfits,gluten,llet,ou,soja,f.secs

*Les fruites del temps que s'oferiran al llarg del mes (sense repetició d'elles en una mateixa setmana) són: pera, plàtan, taronja, poma, pinya, maduixes i kiwi.

 No les posem a la graella perquè depèn de la seva disponibilitat al mercat

* Des del TEC ens reservem el dret de modificar el menú en cas que sigui necessari

*El pa que se serveix és producte de proximitat

*Els menús són elaborats i revisats per la nutricionista-dietista de Grup Llobet (col·legiada núm. CAT001555)




