
 

MENU CASAL ESTIU 2019 
 
 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 

 

26 - 29 de juny  

 

 

Macarrons a la bolonyesa 
 

Barretes de lluç  amb enciam 
 

Pa i fruita del temps 

Crema de carbassó 
 

Botifarra amb patates 
 

Pa i fruita del temps 

Ensaladilla russa 
 (patata, m. tendra, pastanaga, 
pèsols, ou dur, maionesa o oli 

d’oliva opcional) 
 

Peix al forn 
 

Pa i iogurt natural 

Amanida variada (enciam, olives, 

tomàquet, pastanaga i oli d’oliva) 
 

Canalons de carn  
 

Pa i gelat 
 

1 - 5 de juliol 

 

Espaguetis a la bolonyesa 

 

Bunyols de bacallà amb 
enciam 

 

Pa i fruita del temps 

Llenties amb arròs (oli d’oliva) 
 

Truita de patates 
 

Pa i fruita cítrica (kiwis, taronja) 
 

Crema de pastanaga 
(pastanaga, patata, ceba) 

 

Pilotilles de porc amb suc  
 

Pa i iogurt de fruites  

Patata i mongeta verda  
 

Filet de lluç arrebossat  
pastanaga amanida i blat 

de moro  
 

Pa i fruita del temps 
 

 

Arròs a la cubana 
 

Hamburguesa de porc) 

 
 

Pa i pastís casolà 
 

8 – 12 de juliol 

 

Sopa de caldo 

 

Llom arrebossat amb 
patates rosses 

 
 

Pa i fruita del temps 

Pasta tricolor (enciam, tomàquet 

amanit i oli d’oliva) 
 

Pollastre al forn amb patates 
xips 

 

Pa i fruita del temps  
 

Empedrat de mongetes 
seques (tomàquet natural, 

tonyina i oli d’oliva) 
 

Peix blanc al forn amb ceba 

 

Pa i iogurt natural 
 

 
Verdura amb patates 

 

Hamburguesa de porc  a 
la planxa amb tomàquet 

amanit 
 

Pa i fruita del temps 

Arròs xinès (truita, pernil cuit, 

pastanaga i oli d’oliva) 

 
Calamars a la romana amb 

enciam i pastanaga amanida 
 
 

Pa i flam 

22 – 26 de juliol 

Puré de patata  

 

Salsitxes Frankfurt 

 

Pa i fruita del temps 

Pasta a la carbonara 
 (arròs, blat de moro, pernil cuit, 

pastanaga) 
 

Peix blanc  al forn amb ceba 
 

Pa i fruita del temps 

Patata i mongeta verda 

 
Hamburguesa de vedella a 

la planxa amb patates 
rodones 

 

Pa i iogurt de fruites 

Cigrons amb espinacs 
 (oli d’oliva) 

 

Seitó fregit amb pastanaga 
amanida i olives 

 

Pa i fruita del temps 

Amanida variada (enciam, olives, 

tomàquet, pastanaga i oli d’oliva) 
 

Macarrons a la bolonyesa 
(sofregit, carn i formatge) 

 

Pa i gelat 

Menú de dieta 
Arròs bullit 

Pit de pollastre a la planxa 
Pa  i Fruita del temps 

Sèmola de blat o d’arròs 
Peix blanc a la planxa 

Pa i Iogurt natural 

Patata bullida 
Hamburguesa de vedella o 

porc a la planxa 
Pa i Fruita del temps 

Arròs bullit 
Peix blanc a la planxa 

Pa i Iogurt natural 

Patata i pastanaga bullida 
Pit d’indiot a la planxa 

Pa i Fruita 

Quan  calgui  fer dieta (cal comunicar-ho  a l’oficina del club).  La fruita del temps que s’oferirà al llarg del casal( sense repetició en una mateixa setmana)  serà de temporada i segons la 

disponibilitat del mercat            


