
 

 

Menú mes JUNY 2021 
Escola Bressol Municipal Can Riva 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 1 
Patata i coliflor. 

Peix blanc: llom de 
bacallà amb samfaina. 

Fruita del temps. 

2 
Crema de verdures de 

temporada. 
Filet de pollastre amb 
amanida d´espinacs, 
maduixes i formatge. 

Fruita del temps. 

3 
Espaguetis amb 

salsa de formatges. 
Hamburguesa de 

porc amb amanida de 
tomàquet i 
pastanaga. 

Fruita del temps. 

4 
Amanida de llenties 

amb tomàquet, olives 
i ceba tendra. 

Truita amb espàrrecs 
verds saltejats. 

Iogurt. 

7 
Amanida de tomàquets 
xerri i formatge fresc. 

Cuscús amb carn picada 
de vedella. 

Fruita del temps. 

8 
Empedrat de mongetes 

seques. 
Peix blau: suprema de 

salmó amb salsa de 
taronja. 

Fruita del temps. 

9 
Crema de carbassó. 

Salsitxes de pollastre amb 
amanida d´enciam i poma. 

Fruita del temps. 

10 
Pasta  amb tomàquet 

i olives. 
Pilotilles de vedella 

amb amanida de 
formatge i codonyat. 

Fruita del temps. 

11 
Amanida de patata 

amb enciam, blat de  
moro i olives. 

Truita amb alvocat i 
tonyina. 
Iogurt. 

 

14 
Llacets amb crema de 

formatges. 
Hamburguesa de vedella 
amb amanida d´enciam i 

prunes. 
Fruita del temps. 

 

15 
Patata i mongeta 

tendra. 
Peix blanc: llom de 

bacallà amb amanida 
d´espinacs i sèsam. 
Fruita del temps. 

16 
Crema de carbassa i porro 

amb crostonets de pa. 
Filet de pollastre amb 

espàrrecs verds saltejats. 
Fruita del temps. 

17 
Arròs amb sofregit de 

tomàquet i ceba. 
Peix blau: suprema 

de salmó amb 
amanida d´enciam i 

poma. 
Fruita del temps. 

 

18 
Cigrons amb oli 

d´oliva. 
Truita amb amanida 

d´espinacs, maduixes 
i formatge. 

Iogurt natural. 

21 
Meló amb pernil. 

Filet de gall d´indi  amb 
amanida d´enciam, poma i 

sèsam. 
Fruita del temps. 

22 
Patata i bròquil. 

Peix blanc: llom de 
bacallà amb samfaina. 

Fruita del temps. 

23 
Amanida de pasta amb 

enciam, tonyina i 
tomàquet. 

Pilotilles de vedella. 
Fruita del temps. 

24 
 

FESTA 

25 
Pèsols saltejats amb 

pernil i ceba. 
Truita amb 

acompanyament de 
carbassó a la planxa. 

Iogurt. 

28 
Amanida d´enciam amb 

mango. 
Espirals amb carn picada 

de porc i sofregit de 
verdures. 

Fruita de l temps. 

29 
Patata i col. 

Peix blau: Suprema de 
salmó amb salsa de 

taronja. 
Fruita del temps. 

30 
Crema de verdures de 

temporada. 
Filet de pollastre amb 

salsa de bolets. 
Fruita del temps. 

  

MIG MATÍ 

Poma Kiwi           Plàtan Pera Galetes (sense oli de 
palma) amb xocolata 

negra 

BERENAR 

Iogurt 
Bastonets de pa 
Fruita del temps. 

Pa amb xocolata negra 
( 70 % cacau) 

Fruita del temps. 

Iogurt 
Galetes ( sense oli de 

palma) 
 

Pa de motlle amb 
tomàquet i formatge. 

Fruita del temps. 

Pa amb tomàquet i 
pernil de gall d’indi 
Fruita del temps. 



 

 

 

 


